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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شروِر أنفسنا وسيئاِت أعمالنا ، من 
يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي ، واشهد أن ال إله إال اهلل الواحد القهاار شاهاد     

دار الباوار  أدخرها ليوٍم تذهل فيه العقول وتشخص فيه األبصار شهاد   أرجو بها النجاَ  مان  
 يءواآلخُر فليس بعده ش يءشوأؤمل بها جناٍت تجري من تحتها األنهار، هو األوُل فليس قبله 

وهو السميع البصاير   يء، ليس كمثلِه شيءوالباطن فليس دونه ش يءوالظاهر فليس فوقه ش
وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظالم الشرك بثواقب األنوار صالى  

 . عليه وعلى اله وأصحابه البرر  األطهار صال ت تدوم بتعاقب الليل والنهار اهلل
َن تََّقاِتااِه َواَل َتُمااوتَّنم ْإالن َوَأن ااتَّْم ُمْسااِلُموَن ) ( .                                    يااا أيهااا النااِذيَن اَمنَّااوا اتنقَّااوا اللنااَه َحاا
 [ 101ال عمران ا] 
ََ ِمن َها َزْوَجَها َوَبثن ِمن ُهَما ِرَجااالت   يا أيها النناُس)  اتنقَّوا َربمكَّْم النِذي َخَلَقكَّْم ِمْن َنف ٍس َواِحَدٍ  َوَخَل

 [  1/ النساء( ]َكِثيًرا َوِنَساًء َواتنقَّوا اللنَه النِذي َتَتَساَءلَّوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ْإنم اللنَه َكاَن َعَلْيكَّْم َرِقيًبات 
ُيْصِلْح َلكَّْم َأْعَماَلكَّْم َوَيغ ِفْر َلكَّْم ذَّنَّوَبكَّْم َوَمْن * أيها النِذيَن اَمنَّوا اتنقَّوا اللنَه َوقَّولَّوا َقْولتا َسِديًدا  يا) 

 [  01 – 00األحزاب (] ُيِطْع اللنَه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما 
 أما بعد

أن يكوَن على علٍم صحيح مرتكاٍز علاى    –بعد تقوى اهلل  – لما كان زاُد الداعيِة إلى اهلل ]*[
الكتاب والسنِة الصحيحِة حيث يستمُد من نورهما نورات ومن ضيائهمات لمعانتا ليضئ له الطرياَ  

قَّْل َهَاِذِه َسِبيِلَي َأْدُعو ْإَلاَى اللهاِه َعَلاَى    : )في الدعوِ  إلى اهلل على بصير  امتثاال لقوله تعالى
 [101: اآلية -يوسف : سور ( ]َأَنا  َوَمِن اتهَبَعِني َوُسْبَحاَن اللهِه َوَمآ َأَنا  ِمَن ال ُمش ِرِكيَن َبِصيَرٍ 
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كالجناحين للطائر يتمساك بهماا ويعال عليهماا      لطالب العلمالكتاب والسنة ولما كان  ]*[
جامع عن أباى  فيما ثبت في صحيح ال بالنواجذ ألن ذلك سبيل النجاِ  من الضالل لقول النبي 

تركتَّ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهلل وسنتي ، ولان يتفرقاا   )اهلل عنه  رضيهرير  
 (حتى يردا عليم الحول 

وليس الكتااب فقاط   ( الكتاب والسنة)يجب على طالب العلم أن يتمسك بالوحيين كليهما ألنه و
أال )اهلل عناه   رضيعد يكرب عن المقدام ابن مأبي داوود فيما ثبت فى صحيح    لقول النبي

بانص السانة    اهلل مما حرمم رسول اهلل مثل ما حار وألن  (وإني أوتيتَّ القراَن  ومثَله معه  
 : الصحيحة كما في الحديث اآلتي

أن ( اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي   رضيحديث المقدام ابن معد يكرب ) 
على أريكته ُيَحَدثَّ بحديٍث من حديٍث فيقول بينناا وبيانكم   يوشك الرجل متكئات : )قال  النبي 

كتاب اهلل ،فما وجدنا فيه من حالٍل استحللناه وما وجدنا فيه من حراٍم حرمنااه ،  أال وإن ماا   
 (اهلل  محرمم رسول اهلل مثل ما حر

تاب ويضللون من يتمسك بالك كليهما كان السلف الصالح يدعون إلى التمسك بالوحيين ، ولذا 
 .إذا رأيت رجل يقول هات الكتاب ودعنا من السنة فاعلم أنه ضال: قال أبو قالبة ، فقط

 : وقال اإلمام احمد رحمه هللا

 ى اآلثااااُرنعم المطيةَّ للفت  ااُردين النبي محمااٍد أخب

 اُرفالرأُي لياٌل والحديثَّ نها  ِث وأهلهال ترغَبنم عن الحدي

 وقال الشافعي رحمه اهلل 
 الحديِث وعلم الفقه في الدينإال    العلوِم سوى القراِن مشغلة كَُّل     

 سوى ذاك وسواِس الشياطينوما     العلُم ما كان فيه قال حدثانا
الِضَياُء الالِمُع من صحيِح الكتِب )لهذه األسباِب مجتمعة رأيت أن أقدم هذا الجهَد الُمقل المسمى 

يكون عونات بعد اهلل تعالى لكل طالب علم فاي فاروا العلام    عساه أن  (الستِة وصحيِح الجامع
ٌم على العمل واألصُل الذي دمَقُمألن التوحيد  التوحيد  بأحاديثباألهم فالمهم فأبدأ المختلفة مبتدًأ 

الفقه ألن الفقه هو أول ماا يجاب    أحاديث ، ثم  يترتُب عليه غيره إذ ال ينفع مع الشرِك عمل
فاي عباداتاه     من دينه بعد التوحيد ألنه ال يتحقَ للعبد متابعة النباي على العبد أن يتعلمه 

الفضائل ليتحلى بها طالب العلم ثم أعقبها  أحاديثومعامالته إال عن طريَ الفقه ، ثم أنتقل إلى 
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في كل ماا  لداعيةَّ إلى اهلل هذا الكتاب عونات بعد اهلل تعالى ل فيكون الرذائل ليتخلى عنها أحاديث
مماا ُيؤهلاه إلاى     ة حسب أهميتهاَبرَتَمفي فروا العلمُ  ن أدلة من السنة الصحيحةم يحتاجه

 .الدعو  إلى اهلل على بصير  
 عملي في هذا الكتاب : 

مرتبة على كتب العلام   األحاديث الصحيحة من الكتب الستة وصحيح الجامع إيراد صفو  ( 1)
، راجيات اهلل تعاالى   الفضائلثم  الفقهثم  التوحيدفأبدأ بحسب األهم فالمهم من العلوم الشرعية 
في الحصول على ُبغ َيِته من الحاديث  _ بعد اهلل تعالى _ أن يجعل هذا الكتاب عونات لطالب العلم 

 . الصحيح في شتى أبواب العلم  

 :أنني ال أورد حديثات إال عزوته إلى بعل الكتب الصحيحة على المنهج اآلتي  (1)

أو أحدهما أكتفي بذلك ، وما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أعازوه  ما كان في الصحيحين  
إلى صحيح السنن األربعة إن كان موجودات بها كلها ، وإن كان موجودات فاي بعضاها فاينني    
أعزوه إلى كتابين فقط منهم وإن كان موجودات في ثالث ، وإن كان موجوداَّ في كتااب واحاد   

م الكتب الستة على غيرها ألنها عماد طالاب العلام فاي    منهم أعزوه إليه ، وهكذا تجدني أقد
، وما لم يكن في الكتب الستة فينني أعزو الحديث إلى غيرها من  -بعد اهلل تعالى   –الحديث 

السلسالة   أوصحيح األدب المفارد   ونادرات ما أذكر صحيح الجامع ، وال سيماالكتب الصحيحة 
 (الكتب الستة وصحيح الجاامع  منالتي أذكرها فيكون أغلب األحاديث الصحيحة ) الصحيحة ،

في تصحيح الحديث وتضعيفه على العالماِة الضاياِء    يُلِحكما أنك تجدني أيها القارئ الكريم ُأ
 –والشاك   –الالمِع الشيخ األلباني حفظه اهلل ، ونحن حينما نحيل على الشيخ األلباني فينناا  

إخوانه في هذا الشأن في زماننا هذا العاالم الجليال    يٍّ ألنه كوكُب نظائره وزهر َِّلنحيلُُ على َم
ذلاك  ( تقريب السنة بين يدي األماة  ) الذي وسمع دائرَ  االستفادِ  من السنة بتقديمه مشروا 

، ومن أراد أن يعرف هذه الفائد  العظيمة فلينظر  عاماالمشروا الذي بذل فيه أكثر من أربعين 
التي ظلنت مئات السنين محدود  الفائد  جدات حياث كانات   على سبيل المثال إلى السنن األربعة 

االستفاد  منها مقتصر  على من كان له باا في تصحيح الحديث وتضعيفه ولكن بعاد تقاديم   
أراد أن  عاالمٍ  الشيخ األلباني لصحيح السنن األربعة اتسعت دائر  االستفاد  حتى تعم كل طالب

عند من نور اهلل بصايرته وأراد اننصااف ، ومان     وهذا وال شك فائد  عظيمة جدات، يستفيد 
لهم وزنات في العلام يتطااولون    اُمقتالمؤسف في زماننا هذا أن نرى بعل طلبة العلم ممن ال ُي
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على الشيخ األلباني ويجترئون عليه ويترقبون له الهفوات ويتصيدون له األخطاء ويلتمساون  
 وسقامِة الضامائر  وسوء الطوية اِد النيةيدل على فس –وال شك  –العثرات ليشهروا به وهذا 

ويدل كذلك على أن قلبه أخلى من جوف البعير ، إذ لو تعلم العلم لعلام أن مان    ولؤم السرائر
 –يأخذ بركاب زيد ابن ثابت  –رضي اهلل عنهما  –كان ابن عباس أدب العلم التواَد فيه ، ولقد 

وكان الشافعي رحمه اهلل يقول لعباد  علماء ، نا أن نفعل بالْرِمويقول هكذا ًأ  -رضي اهلل عنه 
أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل يوم عند الساحر ، وال أدري كياف   : اهلل ابن انمام أحمد 

سوملت لهم أنفسهم أن يتطاولوا على عالم صاحب حديث رسول اهلل أكثر من نصاف قارن وال   
بما يدل علاى احتارام أهال العلام      م والكتاب والسنة طافحيناْلأدري كيف يتطاولون على الَع

وتوقيرهم ، أال فليحذر طالب العلم من أن يكون سيئ الخلَ ناطحات للساحاب يترقاب للعاالم    
من مقدار التقوى عنده مما يكون سببات في  الهفوات ويلتمس العثرات ليشهر به فين ذلك ينقُص

حميَد السجايا مهذَب األخاالَ  حرمانه من العلم ، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون كريَم الطباا 
سليَم الصدر مفتاحات للخير مغالقات للشر إذا تكلم غنم وإذا سكت سلم  وينبغي له أن يعارف أن  
العالم مع جاللته وعظم قدره قد يخطأ في اجتهاده فين لكل جواٍد كباو  ولكال عاالم هفاو      

فرصة للنيِل منه ، وليكن  وسبحان من له الكمال ، فال يكن خطأ العالم سبب النتقاصك لحقه أو
الثابت   أن العالم مثاٌب على اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ وحسُبك حديث النبي  عينيكنصب 

إذا حكم الحاكم : قال   أن النبي –رضي اهلل عنهما  –في الصحيحين عن عبد اهلل ابن عمرو 
ثم عليك بعد ذلك أن تترك ، . فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 

 . العالم هو الذي يحكم على العالم و أخرج من بين النسور وال تناطح السحاب 
هذا واهلل أسأل أن يجعل عملي خالصات لوجهه الكريم وسببات لنيِل جناِت النعايم وأن يعصامني   

ن ، وماا  وقارئه من الشيطان الرجيم ، وما كان في هذا الكتاب من صواٍب فمن  الواحد المناا 
ومن الشيطان ، واهلل برئ منه وأنا راجٌع عنه بيذن اهلل ، فنساأل اهلل   نفسيكان من خطأ فمن 

أن يحملنا على فضله وال يحملنا على عدله إنه سبحانه على من يشاُء قدير وبانجاباة جادير   
 .وهو حسبنا ونعم الوكيل واخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 ر الدين محمد عويضة محمد نص/ أبو رحمة 
 الشام  المدرس بالجامعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم بجد  فرا مدركة ورهاط وهدى

 هجرية 10/9/1410
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 أول ما يجب أن يتعلمه العبد من دينه التوحيد: باب          
  
لهَبكَّْم َفاْعَلْم َأنهُه اَل ْإَلَاَه ْإال اللهُه َواْسَتغ ِفْر ْلَذنِبَك َوْلل ُمْؤِمِنيَن َوال ُمْؤِمَناِت َواللهُه َيْعَلُم ُمَتَق:) قال تعالى
 (                                                                        19/ محمد ) ( َوَمث َواكَّْم

لمعاٍذ ابن جبل حين بعثاه إلاى    قال رسول اهلل : قال ( صحيحين حديث ا بن عباس في ال) 
إنك ستأتي قومات  أهل كتاب ، فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن : اليمن 

محمدات رسول اهلل ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمَس صلواٍت في 
 م أطاعوا لك بذلك كل يوٍم وليلة ، فين ه

فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت تؤخذ من أغنيائهم فتَّرُد على فقرائهم ، فين هم أطاعوا 
َِ دعوَ  المظلوِم فينه ليس بينه وبين اهلل حجاب   .لك بذلك فيياك وكرائم أموالهم ، وات

بني انسالم  ) :قال  النبي  أن(  الصحيحين الثابت في  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 
  حج الوإقام الصال  وإيتاء الزكا  و رسول اهلل ،على خمس شهاد  أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 

 ( وصوم رمضان
ونحان فتيااٌن حاَزاِوَر  ،     قال كنا مع النبي ( حديثَّ جندب ابن عبد اهلل صحيح ابن ماجة )

 .اَن فازددنا به إيمانا فتعلمنا انيماَن قبل أن نتعلم القران ، ثم تعلمنا القر
                    
 من أنواا التوحيد توحيد الربوبيِة: باب                    

 
َّ واألمر ) قال تعالى   {  54/ األعراف } ( أال له الخل
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 .واألمُر هنا معناه التدبير 
 { 10/ المائد  } (  هلل ملك السموات واألرل ) قال تعالى  و
يقرأ فاي   سمعت النبي  :قال ( الثابت في الصحيحين مطعم رضي اهلل عنه جبير بن حديث )

أم خلقاوا  . أم خلقوا من غير شايء أم هام الخاالقون   }: المغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية
كااد قلباي أن   . {أم عندهم خزائن ربك أم هم المسايطرون . السماوات واألرل بل ال يوقنون

 .يطير
إن اهلل لما قضاى  ):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين عنه  هرير  رضي اهلل يأبحديث )

 (.إن رحمتي سبقت غضبي: الخلَ، كتب عنده فوَ عرشه

 

                    
 من أنواا التوحيد توحيد األلوهية: باب 

 
ِعل ِم َقآْئَمات ِبال ِقْسِط اَل ْإَلَاَه ْإاله ُهاَو  َشِهَد اللهُه َأنهُه اَل ْإَلَاَه ْإاله ُهَو َوال َماَلْئَكةَّ َوُأْولَّوا  ال : )قال تعالى

 (11/ال عمران ) ( ال َعِزيُز ال َحِكيُم
َفاْعَلْم َأنهُه اَل ْإَلَاَه ْإال اللهُه َواْسَتغ ِفْر ْلَذنِبَك َوْلل ُماْؤِمِنيَن َوال ُمْؤِمَنااِت َواللهاُه َيْعَلاُم     : )وقال تعالى

 ( 19/ محمد )  (ُمَتَقلهَبكَّْم َوَمث َواكَّْم
مان شاهَد أن ال إلاه إال اهلل    : قال  أن النبي ( حديثَّ ُعَبادَ  ابن الصامت في الصحيحين ) 

وأن عيسى عبُد اهلْل ورسولَّه وكلمتَّه ألقاها إلى  وحده ال َشِريَك له وأن محمدات عبُد اهلل ورسولَّه
َ  أدخله اهلل َ  والناُر ح  .ا كان من العمل  الجنَة على ممريَم وروٌح منه والجنةَّ ح

 
 من أنواا التوحيد توحيد األسماء والصفات: باب                 

 
ما أصاب عبدات هٌم وال حزٌن فقال : قال  أن النبي (حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماٍل فيم حكمك ، عدٌل فيم قضاؤك : 

ألك بكِل اسٌم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحٌد من خلقك أن تجعل ، أس
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القران العظيم ربيع قلوبي ونوَر بصري وجالء حزني وذهاب همِّي إال أذهب اهلل هممه وأبدلاه  
 .  مكانه فرجات 

تساعة   إن هلل:قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 .وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة 

 
 

 أصحاُب التوحيِد يفوزون بخيري الدنيا واآلخرة :باب                 
 

األنعاام  ) ( ّمْهَتاُدونَ  َلَاْئَك َلُهُم األْمُن َوُهْمالهِذيَن اَمنَّوا  َوَلْم َيل ِبُسَوا  ْإيَماَنُهْم ِبظَّل ٍم ُأْو: )قال تعالى
/11 ) 

قَّْل ْإنهَمآ َأَنا  َبَشٌر ّمث لَّكَّْم ُيوَحَى ْإَلّي َأنهَمآ ْإَلَاُهكَّْم ْإَلَاٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو ْلَقاآَء  ) : وقال تعالى
  (110/الكهف ) ( َرّبِه َفل َيْعَمْل َعَمالت َصاْلحات َواَل ُيش ِرْك ِبِعَباَدِ  َرّبِه َأَحَدا

الذين امنوا ولم يلبسوا إيماانهم بظلاٍم   : ما نزلت قال ل( حديثَّ ابن مسعوٍد في الصحيحين ) 
شَ ذلك على المسلمين وقالوا أينا لم يظلم نفسه ، قال رسول . أولئك لهم األمن وهم مهتدون 

ليس ذلك ، إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا ما قال لقمان البنه وهو يعظاه ياا بناي ال      اهلل 
 . تَّشرْك باهلل إن الشرك لظلٌم عظيم 

 
  ال يقبُل اهلل تعالى  العمَل إال من الموحدين                
 

قَّْل ْإنهَمآ َأَنا  َبَشٌر ّمث لَّكَّْم ُيوَحَى ْإَلّي َأنهَمآ ْإَلَاُهكَّْم ْإَلَاٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجاو ْلَقاآَء   ) :قال تعالى 
 . ّبِهَرّبِه َفل َيْعَمْل َعَمالت َصاْلحات َواَل ُيش ِرْك ِبِعَباَدِ  َر

أنا أغنى الشركاِء عن : قال اهلل تعالى  - قال أن النبي ( : حديثَّ أبي هريرَ  صحيح مسلم )
 . الشرك ، من عمل عمالت أشرَك فيه معي غيري تركته وشركه

قال من سممَع  سممَع اهلل باه ومان    أن النبي ( : حديثَّ جندب ابن عبد اهلل في الصحيحين )
 . ه ُيرائي  ُيرائي اهلل ب
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قال إن اهلل تعالى ال يقبُل من العماِل إال ماا    أن النبي ( : حديثَّ أبي ُأمامة صحيح النسائي )
 . كان خالصات وابتَّغَي به َوجُهُه

 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )
نعمه فعرفهاا قاال فماا     إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه

عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل ثام  
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القران فاأتي باه   

ران قال كاذبت  فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك الق
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القران ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فساحب علاى   
وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفاه  

يها لاك  نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفَ فيها إال أنفقت ف
 . قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار

 
   أصحاُب التوحيِد يفوزون بشفاعة النبي : باب             

 
قال لكِل نبٍي دعو   مستجابة  فتعجمَل كل نبٍي  أن النبي ( : حديثَّ أبي هرير  في الصحيحين )

اختبأتَّ دعوتي شفاعة  أُلمتي يوم القيامة ، فهي نائلة  إن شاء اهلل من مات من دعوته ، وإني 
 .أمتي ال يشرْك باهلل شيئات 

قلت يا رسول اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يوم . قال ( : حديثَّ أبي هرير  صحيح البخاري ) 
ومَل منك لما رأياتَّ مان   القيامة ؟ لقد ظننتَّ يا أبا هريرَ  أن ال يسأ لني عن هذا الحديِث أحٌد أ

حرصَك على الحديث ، أسعُد الناِس بشفاعتي يوم القيامِة من قال ال إ له إ ال اهلل خالصاات مان   
 . ِقِبِل نفسه 

 
 

 أصحاُب التوحيد ال يخلدون في النار: باب               
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قال : يا معاذ  ومعاَذ َرِديفه على الرحل ، قال أن رسول اهلل ( : حديثَّ أنس في الصحيحين )
: قاال  ( ثالثات)، يا معاذ ، قال لبيك يا رسول اهلل وسعديك  : لبيك يا رسول اهلل وسعديك ، قال 

ما من أحٍد يشهُد أن ال إله إال اهلل وأن محمدات رسول اهلل صدقات من قلبه إال حرمماه اهلل علاى   
وأخبر بها معاذٌ  . إذات يتكلوا  : ل النار ، قال يا رسول اهلل أفال أخبُر به الناَس فيستبشرون ؟ قا

 .عند موته تأثماً 
وعليه ثوٌب أبيل وهو نائم ثم أتيتُه وقد    قال أتيتَّ النبي ( : حديثَّ أبي ذٍر في الصحيحين)

قلاتَّ وإن  . ما من عبٍد قال ال إله إال اهلل ثم مات على ذلك إال أدخله اهلل الجنة : استيقظ فقال 
قلتَّ وإن زنى وإن سرَ ؟ قاال وإن زناى وإن   . زنى وإن سرَ  زنى وإن سرَ ؟ قال وإن

  .قلتَّ وإن زنى وإن سرَ ؟ قال وإن زنى وإن سرَ على رغِم أنِف أبي ذر . سرَ 
يخرُج من الناِر من قال ال إلاه إال اهلل وفاي   : قال    أن النبي ( حديثَّ أنس في الصحيحين)

من قال ال إله إال اهلل وفي قلبِه وزن ُبرٍ  من خير  قلبِه وزُن شَّعيرِ  من خير ، ويخرُج من الناِر
 .، ويخرُج من الناِر من قال ال إله إال اهلل وفي قلبِه وزِن َذرٍ  من خير 

يخرُج من الناِر من كان فاي قلباِه   : قال    أن النبي ( : حديثَّ أبي سعيٍد صحيح الترمذي)
 . مثقاُل ذرٍ  من إيمان 

 
 تكفيُر الذنوب ألصحاب التوحيد :باب                  

 
مان شاهَد أن ال إلاه إال اهلل    : قال  أن النبي ( حديثَّ ُعَبادَ  ابن الصامت في الصحيحين ) 

وأن عيسى عبُد اهلْل ورسولَّه وكلمتَّه ألقاها إلى  وحده ال َشِريَك له وأن محمدات عبُد اهلل ورسولَّه
َ  أدخل َ  والناُر ح  .ه اهلل الجنَة على ما كان من العمل مريَم وروٌح منه والجنةَّ ح

يا ابَن اَدَم ْإنهَك : قاَل اهلل َتَباَرَك وتَعالى»: َيقَّوُل :قال  أن النبي ( حديثَّ أنس صحيح الترمذي)
َنااَن  يا ابَن اَدَم َلْو َبَلَغت ذَّنَّوُبَك َع. َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرتَّ َلَك َعَلى ما كاَن ِفيَك َواَل ُأَباْلي

يا ابَن اَدَم إنهَك َلْو َأَتْيَتِني ِبقََّراِب األْرِل َخَطاَيا ثَّاّم  . الّسَماِء ثَّّم اْسَتغ َفْرَتِني َغَفْرتَّ َلَك َواَل ُأَباْلي
 .« أَلَتْيتََّك ِبقََّراِبَها َمغ ِفَر ت اَل تَّش ِرُك بي َشْيئاتَلِقيَتِني 

 
 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   10 

                  
َّ العباِد على اهللح: باب                   ََّ اهلل على العباِد وح

 
على حماٍر ُيَقاُل له ُعَفْيار ،   كنتَّ َرِديَف النبي : قال ( حديثَّ معاذ ابن جبل في الصحيحين ) 

َّ العباِد على اهلل ؟ قلاتَّ اهلل ورساوله   : فقال لي يا معاذ  َّ اهلْل على العباِد وما ح أتدري ما ح
َّ العباِد على اهلل أن ال قال فين حَ اهلل على . أعلم  العباِد أن يعبدوه وال يشِركوا به شيئات ، وح

 .يعذب من ال يشرك به شيئات ، قلتَّ يا رسوَل اهلل أفال أبشِّْر به الناس ؟ قال ال تبشْرهم فيتكلوا 
 

 من التوحيِد أن تشهَد أن عيسى عبُد اهلْل ورسوله: باب              
 

ال  ]( َثَل ِعيَسَى ِعنَد اللهِه َكَمَثِل اَدَم َخَلَقُه ِمن تََّراٍب ِثّم َقاَل َلُه كَّن َفَيكَّاونُ ْإّن َم: )قال اهلل تعالى
 [ 59/عمران 

مان شاهَد أن ال إلاه إال اهلل    : قال  أن النبي ( حديثَّ ُعَبادَ  ابن الصامت في الصحيحين ) 
 وحده ال َشِريَك له وأن محمدات عبُد اهلل ورسولَّه

َ  أدخله وأن عيسى عب َ  والناُر ح ُد اهلْل ورسولَّه وكلمتَّه ألقاها إلى مريَم وروٌح منه والجنةَّ ح
 .اهلل الجنَة على ما كان من العمل 

 
 من حقنَ التوحيَد دخَل الجنَة بغيِر حساب: باب              

 
لنبي معه ُعِرضت عليم األمم فجعل يمُر ا: قال  أن النبي ( حديثَّ ابن عباس في الصحيحين )

الرجل والنبُي معه الرجالن والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ، ورأيتَّ سوادات كثيرات سادم  
األفَ فرجوتَّ أن تكون أمتي فِقيل هذا موسى وقومه ، ثم ِقيل لَي انظر هكذا وهكاذا فرأياتَّ   

الجنَة بغياِر حسااب   سوادات كثيرات سدم األفَ فِقيل هؤالء أمتَّك ومع هؤالِء سبعون ألفات يدخلون 
ََ الناُس ولم يبيْن لهم ، فتذاكَر أصحاُب النبِي  فقالوا نحن ُولدنا في الشرك ولكن هؤالء  فتفرم

هم الذين ال يتطيرون وال يكتوون وال يسترقون وعلاى ربهام   } فقال  أبناؤنا ، فبلغ النبي 
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أنت مانهم ، فقاام   : اهلل ؟ قال أمنهم أنا يا رسوَل : فقام ُعكناشةَّ ابن ِمحصن فقال { يتوكلون 
 .سبقك بها ُعكناشة : أمنهم أنا ؟ قال  لاخر فقا

 قاال   أن النبي  (الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة  رضي اهلل عنهُأَماَمَة  يَأَبحديث )

َواَل َعَذاَب َمَع كَّالِّ َأل اٍف    وعدني َربِّىَأْن ُيْدِخَل ال َجننَة ِمْن ُأممِتى َسْبِعيَن َأل فات اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم» :
 .«  ربِي َوَثاَلثَّ َحَثَياٍت ِمْن َحَثَياِت َسْبُعوَن َأل فات

 

 
 أصحاب التوحيد ال ُيَخَلدون في النار: باب                   

  
وعليه ثوٌب أبيل وهو نائم ثم أتيتاه   قال أتيتَّ النبَي ( الثابت في الصحيحينحديثَّ أبي ذٍر )

ما من عبٍد قال ال إله إال اهلل ثم مات على ذلك إال دخل الجناَة ، قلاتَّ وإن   : يقظ فقال وقد است
وإن زناى وإن  : قلتَّ وإن زنى وإن سرَ؟ قال . وإن زنى وإن سرَ : زنى وإن سرَ ؟ قال 

 .وإن زنى وإن سرَ على َرغِم أنِف أبي ذر : قلتَّ وإن زنى وإن سرَ ؟ قال . سرَ 
يخرُج من النار من قاال الإلاه إال اهلل   : قال  أن النبي (  الصحيحين الثابت فيحديثَّ أنس )

وفي قلبه وزُن شََّعْيَرٍ  من خير ، ويخرُج من الناِر من قال الإله إال اهلل وفي قلبه وزُن ُبَرٍ  من 
 .إال اهلل وفي قلبه وزن ذرٍ  من خير  هال إلخير ويخرُج من الناِر من قال 

قال يخرُج من الناِر من كاان فاي قلباه     أن النبي ( حيِح الترمذيحديثَّ أبي سعيٍد في ص) 
 .ِمثقاُل ذرٍ  من إيمان 

 
 التطيُر ُينافي التوحيد : باب                          

 
ال عدوى وال ِطَيَر  وال هامةَّ وال صافر  : قال  أن النبي ( حديثَّ أبي هريرَ  في الصحيحين )

 .األسد وفرم من المجذوِم فرارك من 
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 لماذا نخافَّ من الِشْرك: باب 

 
ْإّن اللهَه اَل َيغ ِفُر َأن ُيش َرَك ِبِه َوَيغ ِفُر َما ُدوَن َذْلَك ْلَمن َيَشآُء َوَمن ُيش ِرْك ِباللهِه َفَقاِد  : )قال تعالى

 ( 41/ النساء )  نساء ال: سور ( ]اف َتَرَى ْإث مات َعِظيمات
ْإنهُه َمن ُيش ِرْك ِباللهِه َفَقْد َحّرَم اللهُه َعَليِه ال َجنهَة َوَمْأَواُه النهااُر َوَماا ْللظهااْلِميَن ِماْن     ( وقال تعالى

 ( 01/ المائد  )  ( َأنَصاٍر
ك َت َلَيْحَبَطّن َعَملَّاَك َوَلَتكَّاوَنّن ِماَن    َوَلَقْد ُأْوِحَي ْإَلْيَك َوْإَلى الهِذيَن ِمن َقْبِلَك َلْئْن َأش َر) وقال تعالى
 ( 65/ الزمر ) (ال َخاِسِريَن

)  (َوْإذ  َقاَل ْإْبَراِهيُم َرّب اْجَعْل َهَاَذا ال َبَلَد اِمنات َواْجنَّْبِني َوَبِناّي َأن نهْعُباَد األْصاَنامَ   ) وقال تعالى
 ( 35/ إبراهيم 

الشرُك في أمتي أخفى من دبيِب النمِل :قال  ي أن النب(حديثَّ ابن عباس في صحيِح الجامع )
 .على الصفا 

أال أخبركم بما هو أخاوف علايكم   : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح ابن ماجة)
الشرك الخفي ، يقاوم الرجال فيصالي    : " قال . بلي : قالوا " . عندي من المسيح الدجال ؟ 

 . فيزين صالته ، لما يري من نظر رجل
إن  : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاامع  رضي اهلل عنه محمود بن لبيد يث حد )

: أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر الرياء يقول اهلل يوم القيامة إذا جزي الناس بأعماالهم 
 . اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء

 
 تعلَ تميمةت لرفِع البالِء أو دفعهحكم من : باب             

 
 .قال من تعلنَ تميمةت فقد أشرك  أن النبي ( حديثَّ عقبة ابن عمر في السلسلِة الصحيحة) 
 .قال إن الُرقى والتمائَم والِتَوَلَة شرك  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح ابن ماجة)
َمْن » :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهَعْبِد اللنِه ْبِن ُعَكْيٍم حديث ) 

ََ َشْيئات ُوِكَل ْإَلْيِه   . « َتَعلن



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   13 

ياا  : قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنه بن ثابت عِفْيَوُرحديث ) 
جى لعل الحيا  ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو اساتن  عِفْيَوُر

 .دابة أو عظم فين محمدا صلى اهلل عليه وسلم منه بريء  برجيِع
 

 حكام الُرَقاى: باب                          
 

قال كَّنا َنرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول اهلل كياف  ( حديث عوف ابن مالك في صحيِح مسلم )
 .ن شركات أعرضوا عليم ُرقاكم البأس بالُرقى ما لم يك: ترى في ذلك ؟ قال 

: إذا أتى مريضات أو ُأِتَي به إليه قاال   قالت كان رسوُل اهلل ( حديث عائشَة في الصحيحين )
 .أذ ِهب البأس رِب الناس اشِف أنت الشافي الشفاء إال شفاءك شفاءات الُيغادُر سقمات 

بريقاِة   بسم اهلل تَّْربةَّ أرضنا: كان يقول للمريل  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين )
 .بعضنا ُيشفى سِقيمنا بيذن ربنا 

فقاال ياا محماُد     أن جبريل عليه السالم أتى النباي  ( حديث أبي سعيد في صحيح مسلم )
أشتكيت ؟ قال نعم ، قال بسم اهلل أرقيك من كل شٍئ ُيؤذيك ومن شر كل نفٍس أو عين حاساٍد  

 .اهلل يشفيك بسم اهلل أرقيك 
 .قال إن الُرقى والتمائَم والِتَوَلَة شرك  أن النبي ( ماجةحديث ابن مسعود في صحيح ابن )

 
 من تبرك بحجٍر أو شجٍر ونحوه: باب                    

 
 (10، 19/ النجم)  (َوَمَناَ  الثهاْلَثَة االَّخ َرَى، َأَفَرَأْيتَُّم الالهَت َوال ُعّزَى: )قال تعالى

إلى ُحنين ونحن ُحدثاء عهٍد مع رسول اهلل  قال خرجنا( في صحيح الترمذي حديث أبي واقٍد)
   يعكفون عندها وينَّطون بها أسلحتهم ُيقال لهاا ذاتَّ أناواط ، فمررناا    َرْدبكفر وللمشركين ِس

اهلل – بسدرٍ  فقلنا يا رسول اهلل اجعل لنا ذاَت أنواط كما لهم ذات أناواط فقاال رساول اهلل    
إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهات كما لهام   ما قالت بنوإنها الُسنن قلتم والذي نفسي بيده ك -أكبر

 .الهة قال إنكم قوٌم تجهلون ، لتركُبن سنن من قبلكم 
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 حكم التِّااَولة

 
إن الرقاى والتماائم   : قال  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود حديث ابن مسعود صحيحي )

 .والتَِّولة شرك 
 
 

 لغير اهلل باب ما جاء في الذبِح                    
 
 [161 /األنعام : سور ( ]قَّْل ْإّن َصاَلِتي َونَُّسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي للهِه َرّب ال َعاَلِميَن: )قال تعالى

لعن اهلل من لعن والديه ، ولعان اهلل مان   : قال   أن النبي ( حديث علي في صحيح مسلم ) 
 .اهلل من اوى ُمحْْدثات ، ولعن اهلل من غيمَر َمناَط األرل  ذبح لغير اهلل ، ولعن

 
 ال ُيذبح بمكان كان ُيذبُح فيه لغيِر اهلل: باب                

 
قال نذر رجٌل أن ينحر إبالت ببواناة فساأل   ( أبي داوود حديث ثابت ابن الضحاك في  صحيح )

فهل كان فيها عياٌد  : ِة ُيعبد؟ قال ال ، قال هل كان فيها وثٌن من أوثاِن الجاهلي: فقال  النبي 
أوِف بنذرك فينه ال وفاَء لنذٍر فاي معصايِة اهلل وال   :  من أعيادهم ؟ قال ال فقال رسول اهلل 

 .فيما ال يملُك ابن ادم 
 

 حكام الناذِر لغيِر اللاه: باب                       
 
 [100 /البقر  : سور ( ]ْو َنَذْرتَّْم ّمن نهذ ٍر َفْيّن اللهَه َيْعَلُمُهَوَمآ َأنَفق تَّْم ّمن نهَفَقٍة َأ: )قال تعالى
 [0 /اننسان : سور ( ]ُيوفَّوَن ِبالنهذ ِر َوَيَخافَّوَن َيْومات َكاَن َشّرُه ُمْسَتِطيرات: )قال تعالى

ذر من نذر أن يطيع اهلل فل ُيطعه ومن ن: قال   أن النبي ( حديث عائشة في صحيِح البخاري )
 .أن يعصي اهلل فال يعصه 
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 حكم االستعاذ  بغير اللاه: باب                        

 
( َوْإّما َينَزَغنهَك ِمَن الشهْيَطاِن َنْزغ  َفاْسَتِعذ  ِباللهِه ْإنهُه ُهاَو الّساِميُع ال َعِلايمُ   : )قال تعالى قال تعالى

 [ 36: اآلية -فصلت : سور ]
الجان  : سور ( ]ِرَجاٌل ّمَن اْننِس َيُعوذَّوَن ِبِرَجاٍل ّمَن ال ِجّن َفَزادوُهْم َرَهقات َوَأنهُه َكاَن: )قال تعالى

/ 6] 
من نزل منازالت فقاال   : قال    أن النبي (حديث خولة بنت حكيٍم الُسَلِمية في صحيح مسلم )

 .أعوذَّ بكلماِت اهلل التاماِت من شر ما خلَ لم يضره شٌئ حتى يرتحل من منزله ذلك 
ُيَعوِّذَّ الحسَن والحسين ويقول كاان   قال كان النبي ( حديث ابن عباس في صحيح البخاري )

أعوذَّ بكلمات اهلل التامة من شر كِل شيطاٍن وهامة ومن } أبا كما ُيَعوِّذَّ بهما إسماعيَل وإسحاَ 
 {كِل عيٍن المة 

 

 
 حكم دعاء غير اهلل: باب                          

 
َوَمن َيْدُا َمَع اللهِه ْإَلاَها اَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه ِبِه َفْينهَما ِحَساُبُه ِعنَد َرّبه ْإنهاُه اَل ُيف ِلاُح   : )قال تعالى
 [110: اآلية -المؤمنون : سور ( ]ال َكاِفُروَن

الادعاء هاو   : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث النعمان ابن بشير في صحيحي )
 .العباد  

 
 حكم االستغاثة بغير اهلل: باب                    

 
( َواَل َتْدُا ِمن ُدوِن اللهِه َما اَل َينَفُعَك َواَل َيُضّرَك َفْين َفَعل َت َفْينهَك ْإذات ّماَن الظهااْلِمينَ  : )قال تعالى

 [106 /يونس : سور ]
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اله ُهَو َوْإن ُيِرْدَك ِبَخْيٍر َفاَل َراّد ْلَفْضِلِه ُيَصيُب َوْإن َيْمَسْسَك اللهُه ِبُضّر َفاَل َكاِشَف َلُه ْإ: )قال تعالى
 [100 /يونس : سور ( ]ِبِه َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو ال َغفَّوُر الّرِحيُم

ُدوِن اللهاِه اَل   ْإنهَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللهِه َأْوَثانات َوَتخ لَّقَّوَن ْإف كات ْإّن الهِذيَن َتْعُبُدوَن ِمان : )قال تعالى
ََ َواْعُبُدوُه َواش كَُّروا  َلُه ْإَلْيِه تَّْرَجُعوَن العنكبوت : سور ( ]َيْمِلكَّوَن َلكَّْم ِرْزقات َفاْبَتغَّوا  ِعنَد اللهِه الّرْز

/ 10] 
َياَمِة َوُهاْم َعان   َوَمْن َأَضّل ِمّمن َيْدُعو ِمن ُدوِن اللهِه َمن اله َيْسَتِجيُب َلُه ْإَلَى َيْوِم ال ِق: )قال تعالى

األحقاف : سور ( ]َوْإَذا ُحِشَر النهاُس َكانَّوا  َلُهْم َأْعَداًء َوَكانَّوا  ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِريَن*  ُدَعآْئِهْم َغاِفلَّوَن
5، 6] 

َأْإَلَاٌه ّمَع اللهِه  َأّمن ُيِجيُب ال ُمْضَطّر ْإَذا َدَعاُه َوَيك ِشفَّ الّسَوَء َوَيْجَعلَّكَّْم ُحَلَفآَء األْرِل: )قال تعالى
 [61 /النمل : سور ( ]َقِليالت ّما َتَذكهُروَن

وأناذر عشايرتك   ) حين ُأنزل عليه  قال قام رسوُل اهلل ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
عنكم من اتلله  ال أغنياشتروا أنفسكم   -نحوها  أو كلمة –يا معشَر قريٍش : فقال ( األقربين 
بن عبد المطلب ال أغني عنك من اهلل شيئات ، ويا صفيةَّ عماةَّ رساوِل اهلل ال   ا يا عباسشيئات ، 

اغني عنِك من اهلل شيئات ، ويا فاطمةَّ بنِت محمٍد سليني من مالي ما شئِت ال أغني عنِك من اهلل 
 .شيئات 

كل مسلٍم صدقة ، قالوا يا نبي اهلل  على: قال  أن النبي ( حديث أبي موسى في الصحيحين )
ُيعايُن ذا  : قالوا فين لام يجاد ؟ قاال    . يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدمَ : ن لم يجد ؟ قال فم

فليعمل بالمعروِف ولُيمساك عان   : قالوا فين لم يجد ؟ قال . الحاجِة الملهوِف فينه له صدقة 
 .  الشِر فينه له صدقة 

  
 بانيماِن باهلل وبرسوله التاوساال جواز: باب             

 
سمع رجالت يقول اللهم إني أسألك  أن النبي ( والترمذيأبي داوود يث ُبريد  في صحيحي حد)

بأني أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحُد الصمد الذي لم يلد ولم ُيولد ولم يكن له كفوات أحاد  
 .لقد دعا اهلل باسمه األعظم الذي إذا ُدِعَي به أجاب وإذا ُسْئَل به أعطى : فقال 
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 لحةاباألعمال الص التاوساال جواز: باب                    

  
خارج ثالثاة    :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهماحديث )

فقال بعضاهم  : يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخر ، قال
 .ادعوا اهلل بأفضل عمل عملتموه: لبعل
اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجايء فأحلاب   : أحدهمفقال 

فأجيء بالحالب، فآتي أبواي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتاي، فاحتبسات ليلاة،    
فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك : فجئت فيذا هما نائمان، قال

لع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فاافرج عناا   دأبي ودأبهما، حتى ط
 .ففرج عنهم: فرجة نرى منها السماء، قال

اللهم إن كنت تعلم أني أحب امرأ  من بنات عمي كأشد ما يحب الرجال النسااء،   : وقال اآلخر
دت بين رجليها ال تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت حتى جمعتها، فلما قع: فقالت
اتَ اهلل وال تفل الخاتم إال بحقه، فقمت وتركتها، فين كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغااء  : قالت

 .ففرج عنهم الثلثين: وجهك، فافرج عنا فرجة، قال
اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرَ من ذر  فأعطيته، وأباى ذلاك أن   : وقال اآلخر

يا عباد  : رعته، حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقاليأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرَ فز
: أتستهزئ باي؟ قاال  : انطلَ إلى تلك البقر وراعيها فينها لك، فقال: اهلل أعطيني حقي، فقلت

ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناا،  : فقلت
 (.فكشف عنهم

 
 يوم كان حيات  بدعائه التاوساال وازج: باب             

 
قال لي ابن عباس رضَي اهلل عنهما أال ُأريك : قال ( حديث عطاء ابن أبي رباح في الصحيحين)

فقالت إناي ُأصارا    امرأ ت من أهل الجنة ؟ قلتَّ بلى ، قال هذه المرأ َّ السوداء ، أتت النبي 
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ِك الجنة وإن شئِت دعوتَّ اهلل أن ُيعافياِك  قال إن شئِت صبرِت ول. وإني أتكشف فادُا اهلل لي 
 .فقالت أصبر ، فقالت إني أتكشف فادُا اهلل لي أال أتكشف فدعا لها 

 
 الشفاعة: باب                        

 
اللهاُه ْلَمان   َوَكْم ّمن ّمَلٍك ِفي الّسَماَواِت اَل تَّغ ِني َشَفاَعتَُّهْم َشْيئات ْإاله ِمن َبْعِد َأن َيْأَذَن : )قال تعالى

 ( 16/ النجم (  ) َيَشآُء َوَيْرَضَى
قال لكل نبٍي دعو   لكل نبي دعو  مساتجابة   أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

فتعجل كل نبي دعوته و إني خبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة فهي نائلاة إن شااء اهلل   
  . من مات من أمتي ال يشرك باهلل شيئا 

قلت يا رسول اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يوم . قال ( : أبي هرير  صحيح البخاري  حديثَّ) 
القيامة ؟ لقد ظننتَّ يا أبا هريرَ  أن ال يسأ لني عن هذا الحديِث أحٌد أومَل منك لما رأياتَّ مان   

ن حرصَك على الحديث ، أسعُد الناِس بشفاعتي يوم القيامِة من قال ال إ له إ ال اهلل خالصاات ما  
 . ِقِبِل نفسه 

 .قال شفاعتي ألهِل الكبائِر من أمتي  أن النبي ( أبي داوود حديث أنس في صحيح )
]*[  الشفاعة العظمىأوالت : 

 09/ انسراء ( ) َوِمَن ال لهْيِل َفَتَهّجْد ِبِه َناِفَلةت لهَك َعَسَى َأن َيْبَعَثَك َرّبَك َمَقامات ّمْحُمودات: )قال تعالى
) 
اللهام    : من قال حين يسمع الناداء  :  قال  أن النبي ( جابر في صحيح البخاري حديث ) 

رب هذه الدعو  التامة و الصال  القائمة ات محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محماودا  
   . الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة 

يوم القيامة جثا كل أمة تتبع  إن الناس يصيرون: قال ( حديث ابن عمر في صحيح البخاري ) 
فاذلك ياوم    يا فالن اشفع يا فالن اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى محماد    : نبيها يقولون 

   . يبعثه اهلل المقام المحمود 
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إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضاهم فاي   قال  أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين ) 
ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بيبراهيم فينه خليال  بعل فيأتون ادم فيقولون اشفع لنا إلى 

الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فينه كليم اهلل فيأتون موسى فيقول 
لست لها ولكن عليكم بعيسى فينه روح اهلل وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم 

على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بهاا ال  فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن  بمحمد 
تحضرني اآلن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لاك  
وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلَ فأخرج منها من كان فاي قلباه   

لك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال ياا  مثقال شعير  من إيمان فأنطلَ فأفعل ثم أعود فأحمده بت
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلَ 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذر  أو خردلة من إيمان فأنطلَ فأفعل ثم أعاود فأحماده   

سمع لك وسل تعاط واشافع   بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل ي
تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلَ فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 

 . خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلَ فأفعل 
]*[ شفاعة النبي ثانيات في استفتاح باب الجنة : 

يشفع في الجنة ، وأنا أكثار   أنا أول الناس: قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح مسلم ) 
 . الناس تبعات 

  : اتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن :  قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح مسلم )
    . بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك   : محمد فيقول   : فأقول   ؟ من أنت 

]*[ ًشفاعة النبي   :ثالثا في إخراج الموحدين من النار : 

يخرج قوٌم من النار بعد ما مساهم منهاا   : قال  أن النبي (ث أنس في صحيح البخاريحدي)
 .سفٌع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين 

يخرج من النار من كان في قلباه مثقاال    أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح الترمذي )
   . ذر  من انيمان 

 : ة اهلل تعالى بدون شفاعة الشافعينخروج أقواٌم من النار برحم: رابعاً 
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فيشفع النبيون والمالئكاة والمؤمناون   : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيٍد في الصحيحين) 
بقيت شفاعتي فيقبُل قبضةت من النار فيخرج أقوامات قد امتحشوا فُيلقاون فاي   : فيقول الجبار 

 . كما تنبت الحبة في حميل السيل  نهٍر بأفواه الجنة ُيقال له ماء الحيا  فينبتون في حافتيه
 ]*[ شفاعة النبي : خامسات  أبي طالبفي تخفيف عذاب : 
فقاال لعلاه تنفعاه    0وذكر عنده   عمه  أنه سمع النبي ( حديث أبي سعيد في الصحيحين) 

يعني أباا   -شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه 
   .  -طالب 

 

 أسعد الناس بشفاعة النبي : باب                 

 

 

قال أسعد الناس بشفاعتي ياوم القياماة    أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري) 
   . من قلبه  ال إله إال اهلل خالصا  : ل من قا

  

 

 

 

 هداية التوفيَ بيد اهلل تعالى وحده: باب                        

 

 

أبا طالاٍب الوفاا      تقال لما حضر( في الصحيحين ه الثابتث سعيد ابن المسيمب عن أبيحدي)
يا :  وعبد اهلل بن أمية بن المغير  فقال رسول اهلل  لفوجد عنده أبا جه جاءه رسول اهلل 

أبا يا : جهل وعبد اهلل بن أبي أمية  بوةت أشهد لك بها عند اهلل ، فقال أعم قل ال إله إال اهلل كلم
طالب أترغُب عن ملِة عبد المطلب ؟ ، فلم يزل رسول اهلل يعرضها عليه ويعيُد له تلك المقالاة  
حتى قال أبو طالب اخر ما كلمهم هو على ملِة عبد المطلب وأبى أن يقول ال إله إال اهلل ، فقال 

اَن ْللنهِباّي َوالهاِذيَن   َما َك: )أما واهلل ألستغفرنم لك ما لم ُأنه عنك فأنزل اهلل تعالى رسول اهلل 
( اُب ال َجِحيِماَمنََّوا  َأن َيْسَتغ ِفُروا  ْلل ُمش ِرِكيَن َوَلْو َكانََّوا  ُأْوْلي قَّْرَبَى ِمن َبْعِد َما َتَبّيَن َلُهْم َأنهُهْم َأْصَح

 [ 113: اآلية -التوبة : سور ]
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 سبب كفر بني ادم  التحذير من الغلو في الصالحين وأنه            

 

 

َه: )تعالى يقول قال  (َيَأْهَل ال ِكَتاِب اَل َتغ لَّوا  ِفي ِديِنكَّْم َواَل َتقَّولَّوا  َعَلى اللهِه ْإاله ال َح
 [  101/النساء]                                                                       

ه تعالى وقالوا ال تذرن الهتكم وال تاذرن ودات  في قول( حديث ابن عباس في صحيح البخاري ) 
وال سواعات وال يغوث ويعوَ ونسرات ، قال هذه أسماء رجاٍل صالحين من قاوم ناوح ، فلماا    
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيهاا أنصاابات   

 . لئك ونَّسي العلم ُعبدت وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ولم تعبد ، حتى إذا هلك أو
ال تطروناي ال تطروناي كماا أطارت     : قال  أن النبي ( حديث عمر في صحيح البخاري ) 

   . عبد اهلل و رسوله   : النصارى ابن مريم فينما أنا عبد فقولوا 
قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول ( أبي داوود حديث عبد اهلل ابن الشخير في صحيح )

السيد اهلل تبارك وتعالى ، قلنا وأفضلنا فضالت وأعظمنا طوالت فقال : نا أنت سيدنا فقال فقل اهلل 
 .قولوا بقولكم أو بعل قولكم وال يستجرينكم الشيطان : 
غدا  العقبة : قال  أن النبي ( النسائي و ابن ماجة  صحيحيالثابت في  حديث ابن عباس  ) 

في  نمُهفجعل ينفُض ، فذ ه سبع حصيات هن حصى الَخلي حصى فلقطت ل ط لقَّوهو على ناقته اَّ
في الدين فينه أهلك من  يا أيها الناس إياكم والغلوم ) ثم قال ( مواأمثال هؤالء فاْر)  كفه ويقوُل

 .   كان قبلكم الغلو في الدين
 هلك المتنطعون ، قالها ثالثاات : قال  أن النبي ( صحيح مسلم الثابت في  حديث ابن مسعود )
 . 

 
 عبد اهلل عند القبر في التغليظ فيمن ما جاء:  باب          
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كنيسة رأتها بأرل الحبشاة   أن أم سلمة ذكرت لرسول اهلل ( حديث عائشة في الصحيحين)
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنْوا على قبره : وما فيها من الصور فقال 
 .  لصور أولئك شراُر الخلَ عند اهلل يوم القيامة مسجدات وصومروا فيه تلك ا

قال في مرضه الذي مات فيه لعان اهلل اليهاود و    أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)
   . النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

اجعلوا فاي بياوتكم مان صاالتكم وال     : قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في الصحيحين) 
 . ا تتخذوها قبور

 

 عياادات قبري تجعلواال  : باب                  

 

قال   ال تجعلوا بيوتكم قبورا و ال تجعلوا  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح أبي داود)
 .قبري عيدا و صلوا علي فين صالتكم تبلغني حيث كنتم 

 

 

 ال يجوز شدِّ الرحال إلى قبر النبي : باب              

 

 

: قال ال تَّشدُّ الرحال إال إلاى ثالثاة مسااجد     أن النبي ( أبي هرير  في الصحيحينحديث )
 .المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد األقصى 

 

 

 ما جاء في أن بعل هذه األمة يعبُد األوثان: باب             

 

 

ُيْؤِمنَّوَن ِبال ِجْباِت َوالطهااغَّوِت َوَيقَّولَّاوَن     َأَلْم َتَر ْإَلى الهِذيَن ُأوتَّوا  َنِصيبات ّمَن ال ِكَتاِب: )قال تعالى
 [51 /النساء : سور ( ]ْللهِذيَن َكَفُروا  َهُؤالِء َأْهَدَى ِمَن الهِذيَن اَمنَّوا  َسِبيالت

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر  :قال  أن النبي  ( حديث أبي سعيد في الصحيحين )
  : قاال    ؟ اليهود و النصارى   : لسلكتموه قالوا  ٍبر َضأو ذراعا بذراا حتى لو سلكوا جح

   .   ؟ فمن 
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 ال تقوم الساعة حتى تضاطرب أليااتَّ  : قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
   . ، وذي الخلصِة طاغيةَّ َدوٍس التي كانوا يعبدون في الجاهلية ذي الخلصة على دوٍس نساِء 

إن اهلل زوى لاي   :قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  عنه رضي اهللثوبان حديث  )
األرل فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنازين  
األحمر واألبيل وإني سألت ربي ألمتي أن ال يهلكها بسنة عامة وأن ال يسلط عليهم عدوا من 

قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فينه ال يرد وإناي   سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي
أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفساهم يساتبيح   
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا 

 . ويسبي بعضهم بعضا
  

 السحر  اب ما جاء فيب                       
 
َواتهَبُعوا  َما َتت لَّوا  الشهَياِطيُن َعَلَى ُمل ِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلاَاِكّن الشهاْياِطيَن   : )قال تعالى

ا ُيَعلهَماِن ِمْن َأَحٍد َكَفُروا  ُيَعلهُموَن النهاَس الّسْحَر َوَمآ ُأن ِزَل َعَلى ال َمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَم
ِجِه َوَما ُهام  َحتهَى َيقَّواَل ْإنهَما َنْحُن ِفت َنة  َفاَل َتك فَّْر َفَيَتَعلهُموَن ِمن ُهَما َما ُيَفّرقَّوَن ِبِه َبْيَن ال َمْرِء َوَزْو

َوَلَقْد َعِلُموا  َلَمِن اش َتَراُه َماا  َفُعُهْم ِبَضآّريَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ْإاله ِبْيذ ِن اللهِه َوَيَتَعلهُموَن َما َيُضّرُهْم َواَل َين
ٍَ َوَلِبْئَس َما َشَرْوا  ِبِه َأن فََّسُهْم َلْو َكانَّوا  َيْعَلُموَن  [101البقر   ]( َلُه ِفي ااَلِخَرِ  ِمْن َخاَل

وماا   يءُسِحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشا  أن النبي  ( حديث عائشة في الصحيحين)
أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي واآلخر عند رجلي فقال : أنه قال لها ذات يوٍم يفعله ، و

ما وجع الرجل ؟ قال مطبوب ، قال من طبمه ؟ قال لبيد ابن األعصم في مشٍط ومشااطٍة وفاي   
 .  ناَوْرجف طلع ذكر من بئر َز

، قاالوا ياا    ات اجتنبوا السبع الموبقا : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
الشرك باهلل و السحر و قتل النفس التي حرم اهلل إال بالحَ و أكل   : رسول اهلل وما هن ؟ قال 

   . المؤمنات  الغافالت  الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات
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 السحر من أنواا: باب                           

 
 شاعبةت من اقتبس : قال  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود حديث ابن عباس في صحيحي ) 

   . من السحر زاد ما زاد  اقتبس شعبةت فقد  من النجوم
أال أنبئكم ما الَعَضةَّ ؟ هاي النميماةَّ   : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم )

 . القالةَّ بين الناس 
جاء رجالن من المشرَ :قال  (صحيح البخاري الثابت في  عمر رضي اهلل عنهما ابن حديث ) 

 (.إن من البيان لسحرا: )فخطبا، فقال النبي 
 

 
 إن العيافة والطْرَ والِطيَرَ  من الجبت  : باب                

 
ْرَ العيافاة والطا  إن : قاال   أن النبي ( حديث أبو عبد اهلل الهاللي في صحيح ابن حبان )

 . والِطيَرَ  من الجبت  
 
 

 حكم من أتى كاهنا: باب                     
 

: قاال  أن النبي  عن بعل أزواج النبي ( حديث صفية بنت أبي ُعبيد في صحيح مسلم )
   . من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صال  أربعين ليلة 

من أتى كاهنا فصدقه :قال  أن النبي  ( والترمذيأبي داوود حديث أبي هرير  في صحيحي )
   . ما أنزل على محمد ب كفربما يقول فقد 
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 حكم النَّشر : باب                            

 
سئل عن النَّشر  قاال هاي مان عمال     : قال  أن النبي ( حديث جابر في صحيح أبي داود)

 . الشيطان 
 

 حكم التطير: باب                          
  
 [131 /األعراف : سور ( ]ْإنهَما َطاْئُرُهْم ِعنَد اللهُه َوَلَاِكّن َأك َثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن َأآل: )قال تعالى
 [19 /يس ( ]َقالَّوا  َطاْئُركَّم ّمَعكَّْم َأْإن ذَّكهْرتَّم َبْل َأنتَّْم َقْوٌم ّمْسِرفَّوَن: )قال تعالى

ال عدوى وال ِطَياَر  وال هاماةَّ وال   : قال  أن النبي ( ريرَ  في الصحيحين حديثَّ أبي ه)
 .صفر وفرم من المجذوِم فرارك من األسد 

وماا   –ثالثات  –قال الِطَيَر  شرك ( حديثَّ ابن مسعود في صحيحي أبي داوود والترمذي ) 
 .ولكن ُيذ هبه اهلل بالتوكل  000منا إال 

 قال أن النبي ( في السلسلة الصحيحة حديثَّ عبد اهلل ابن عمرو )
أن تقول اللهم الخيَر إال : قلتَّ فما كفار َّ ذلك ؟ قال. من ردمت ه الِطَيَر َّ عن حاجته فقد أشرك 
 .خْيُرك وال َطيَر إال َطْيُرك وال إله غيُرك 

 
 حكم االستسقاء بالنجوم : باب                      

 
 [11 /الواقعة ( ]ْزَقكَّْم َأنهكَّْم تََّكذهُبوَنَوَتْجَعلَّوَن ِر: )تعالى قال
أربع في أمتي من أمر الجاهلياة ال    :قال  أن النبي (  حديث أبي موسى في صحيح مسلم)

   . األحساب و الطعن في األنساب و االستسقاء بالنجوم والنياحة بالفخر   : يتركوهن 
صاال  الصابح    ا رساول اهلل   قال صلى لنا (  حديث زيد بن خالد الُجهني في الصحيحين)

هل تدرون ماذا : بالحديبية على إثِر سماٍء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال 
أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فأما من   : قال اهلل قالوا اهلل ورسوله أعلم ،    قال ربكم ؟
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مطرناا    : واكب و أما من قاال  مطرنا بفضل اهلل و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالك  : قال 
   . بنوء كذا و كذا فذلك كافر بي و مؤمن بالكواكب 

 

 

 

 

 مقامات انيمان: باب                          

 

 

ُأوَلَاْئَك الهِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتغَّوَن ْإَلَى َرّبِهُم ال َوِسيَلَة َأّيُهاْم َأق اَرُب َوَيْرُجاوَن َرْحَمَتاُه     : )تعالى قال
 [50: اآلية -انسراء : سور ( ]َيَخافَّوَن َعَذاَبُه ْإّن َعَذاَب َرّبَك َكاَن َمْحذَّوراتَو
ُأوَلَاْئَك الهِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتغَّوَن ْإَلَى َرّبِهُم ال َوِسيَلَة ] قال ( حديث ابن مسعود في صحيح البخاري)

كان ناس من اننس يعبدون ناسا من الجن فأسالم   َذاَبُهَأّيُهْم َأق َرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخافَّوَن َع
 .الجن وتمسك هؤالء بدينهم

 

 سبحانه اهللإفراد محبة العبودية ب: باب                  
 
ُحّبات َوِمَن النهاِس َمن َيتهِخذَّ ِمن ُدوِن اللهِه َأنَدادات ُيِحّبوَنُهْم َكُحّب اللهِه َوالهِذيَن اَمنَّوا  َأَشّد : )قال تعالى

: سور ( ]للهِه َوَلْو َيَرى الهِذيَن َظَلُمَوا  ْإذ  َيَرْوَن ال َعَذاَب َأّن ال قَّّوَ  للهِه َجِميعات َوَأّن اللهَه َشِديُد ال َعَذاِب
  [165: اآلية -البقر  

يَرتَّكَّْم َوَأْماَواٌل اق َتَرف تَُّموَهاا   قَّْل ْإن َكاَن اَباُؤكَّْم َوَأْبَنآُؤكَّْم َوْإخ َوانَّكَّْم َوَأْزَواُجكَّْم َوَعِش: )قال تعالى
 َوِتَجاَر   َتخ َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَهآ َأَحّب ْإَلْيكَّْم ّمَن اللهِه َوَرُسوْلِه َوِجَهااٍد ِفاي َساِبيِلهِ   

  [14 /التوبة ( ]َنَفَتَرّبُصوا  َحتهَى َيْأِتَي اللهُه ِبَأْمِرِه َواللهُه اَل َيْهِدي ال َقْوَم ال َفاِسِقي
  

 تقديم محبة رسوله على المال والولد والناس أجمعين: باب          
 

أن   : ثالث من كن فيه وجد حاالو  انيماان   :  قال أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين)
يكون اهلل و رسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب المرء ال يحبه إال هلل و أن يكره أن يعود 

   . الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن يلقى في النار في 
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ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولاده  :  قال أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين)
  ".ووالده والناس أجمعين

إنك ألحب إلى من كال  : "  أن  عمر رضي اهلل عنه للنبي ( حديث عمر في صحيح البخاري)
. ال والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفساك  :  قال النبي . يشيء إال من نفس

 "اآلن يا عمر  فقال النبي . اآلن واهلل ألنت أحب إلى من نفسي : قال 
 

 الحب في اهلل أوثَ عرى انيمان: باب                     
 

أبغل هلل و أعطاى   من أحب هلل و  : قال أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح أبي داود)
   . هلل و منع هلل فقد استكمل انيمان 

المواال  فاي    : أوثَ عرى انيمان   : قال أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيح الجامع)
   . اهلل و المعادا  في اهلل و الحب في اهلل و البغل في اهلل عز و جل 

 
 الخوف في :  فصٌل                           

 
 [1 /األنفال ( ]ْإنهَما ال ُمْؤِمنَّوَن الهِذيَن ْإَذا ذَِّكَر اللهُه َوِجَلت  قَّلَّوُبُهْم: )تعالىقال 

ال ( ]ْإنهَما َذْلكَُّم الشهْيَطاُن ُيَخّوفَّ َأْوْلَياَءُه َفاَل َتَخافَّوُهْم َوَخافَّوِن ْإن كَّناتَّْم ّماْؤِمِنينَ  : )قال تعالى و
  [105 /عمران 

 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  اهلل عنههرير  رضي  يأبحديث  )
 . لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها القيامة يؤتى بجهنم يوم

إن أهاون   :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث النعمان بن بشير)
، ما يرى  ميه جمر ، يغلي منها دماغهأهل النار عذابات يوم القيامة لرجل، توضع في أخمص قد

 .أن أحدات أشدم منه عذابات وإنه ألهونهم عذابا
خطب رساول اهلل صالى اهلل علياه     :قال( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أنس حديث )

قاال  (. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيارا : )وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال
 . ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجوههم لهم خنينفغطى أصحاب رسو
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تادنى   :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهالمقداد بن األسود حديث  )
فيكون الناس على قدر أعماالهم   ،الشمس يوم القيامة من الخلَ حتى تكون منهم كمقدار ميل 

ه ْيَوق لى ركبتيه ومنهم من يكون إلى ِحفي العرَ فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إ
 . ومنهم من يلجمه العرَ إلجاما

أن رساول اهلل    :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أبي هرير  حديث )
يعرَ الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فاي األرل سابعين   : )صلى اهلل عليه وسلم قال

 (.همذراعات، ويلجمهم حتى يبلغ اذان
كنا مع رسول اهلل صلى اهلل  :قال  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )

قاال قلناا اهلل    ؟ عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم تدرون ماا هاذا  
به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى فاي الناار اآلن    مَىِرقال هذا حجرُ ، ورسوله أعلم 

 . هاَتَبْجفسمعتم َو ى انتهى إلى قعرهاحت
ما منكم مان  : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه عدي بن حاتم حديث )

أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدمم من عملاه،  
ه فال يرى إال النار تلقاء وجهاه، فااتقوا   وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدمم، وينظر بين يدي

ِّ تمر   (.النار ولو بِش
َمْن َخااَف  » :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث ) 

 .«ةََّأْدَلَج َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ الَمن ِزَل َأاَل ْإّن ِسل َعَة اهلل َغاْلَية  َأاَل ْإّن ِسل َعَة اهلل ال َجنه
مررت ليلة أساري  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  جابرحديث  )

 . ي من خشية اهلل تعالىاْلالَب ِسل بي بالمأل األعلى و جبريل كالِح
تحشرون حفا  عرا  : قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديث )
: يا رسول اهلل، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلاى بعال؟ فقاال   : لتفق: قالت عائشة(. التْرغَّ
 (.األمر أشد من أن يهمهم ذاك)

حدثنا رسول اهلل : قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
إن أحدكم يجمع في بطن أماه أربعاين   : )صلى اهلل عليه وسلم، وهو الصادَ المصدوَ، قال

ُيرسل اهلل الَمَلك فينفَّخَّ فيه ، ثم  مثل ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغَة علقةت يكون ، ثمطفة ن يومات
وشقي أو ساعيد، فاواهلل إن أحادكم     وعملِه رزقه وأجلهبكتب : وُيْؤَمُر بأربِع كلمات  الروح 
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ل ذراا، فيسبَ عليه الكتاب فيعمل بعما  إال، حتى ما يكون بينه وبينها الجنة يعمل بعمل أهل ل
، ذراا إال، حتى ما يكاون بيناه وبينهاا    النارليعمل بعمل أهل أحدكم فيدخلها، وإن  النارأهل 

 (.فيدخلها الجنةفيسبَ عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل 
قاال اهلل  : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  بن أوس شدادحديث  )

منين و ال خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته ياوم  و عزتي و جاللي ال أجمع لعبدي أ: تعالى
 . عبادي عبادي و إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمُع أجمُع

 
  الرجاءفي :  فصٌل                       

 
 [156 /األعراف ( ]َوَرْحَمِتي َوِسَعت  كَّّل َشْيٍء: )قال تعالى
َرفَّوا  َعَلَى َأنفَِّسِهْم اَل َتق َنطَّوا  ِمن ّرْحَماِة اللهاِه ْإّن اللهاَه َيغ ِفاُر     قَّْل َيِعَباِدَي الهِذيَن َأْس: )قال تعالى

 [53 /الزمر ( ]الذهنَّوَب َجِميعات ْإنهُه ُهَو ال َغفَّوُر الّرِحيُم
مان شاهَد أن ال إلاه إال اهلل    : قال  أن النبي ( حديثَّ ُعَبادَ  ابن الصامت في الصحيحين ) 

وأن عيسى عبُد اهلْل ورسولَّه وكلمتَّه ألقاها إلى  أن محمدات عبُد اهلل ورسولَّهوحده ال َشِريَك له و
َ  أدخله اهلل َ  والناُر ح  . الجنَة على ما كان من العمل مريَم وروٌح منه والجنةَّ ح

 يا ابَن اَدَم ْإنهَك: قاَل اهلل َتَباَرَك وتَعالى»: َيقَّوُل :قال  أن النبي ( حديثَّ أنس صحيح الترمذي)
يا ابَن اَدَم َلْو َبَلَغت ذَّنَّوُبَك َعَنااَن  . َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرتَّ َلَك َعَلى ما كاَن ِفيَك َواَل ُأَباْلي

 يا ابَن اَدَم إنهَك َلْو َأَتْيَتِني ِبقََّراِب األْرِل َخَطاَيا ثَّامّ . الّسَماِء ثَّّم اْسَتغ َفْرَتِني َغَفْرتَّ َلَك َواَل ُأَباْلي
 .« أَلَتْيتََّك ِبقََّراِبَها َمغ ِفَر ت اَل تَّش ِرُك بي َشْيئاتَلِقيَتِني 

قال : ومعاَذ َرِديفه على الرحل ، قال يا معاذ  أن رسول اهلل ( : حديثَّ أنس في الصحيحين )
: قاال  ( ثالثات)، يا معاذ ، قال لبيك يا رسول اهلل وسعديك  : لبيك يا رسول اهلل وسعديك ، قال 

ن أحٍد يشهُد أن ال إله إال اهلل وأن محمدات رسول اهلل صدقات من قلبه إال حرمماه اهلل علاى   ما م
وأخبر بها معاذٌ  . إذات يتكلوا  : النار ، قال يا رسول اهلل أفال أخبُر به الناَس فيستبشرون ؟ قال 

 .عند موته تأثماً 
على حماٍر ُيَقاُل له ُعَفْيار ،   لنبي كنتَّ َرِديَف ا: قال ( حديثَّ معاذ ابن جبل في الصحيحين ) 

َّ العباِد على اهلل ؟ قلاتَّ اهلل ورساوله   : فقال لي يا معاذ  َّ اهلْل على العباِد وما ح أتدري ما ح
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َّ العباِد على اهلل أن ال . أعلم  قال فين حَ اهلل على العباِد أن يعبدوه وال يشِركوا به شيئات ، وح
 .تَّ يا رسوَل اهلل أفال أبشِّْر به الناس ؟ قال ال تبشْرهم فيتكلوا يعذب من ال يشرك به شيئات ، قل

قدم على النبي صلى اهلل  :قال  (الثابت في الصحيحين  عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهحديث )
عليه وسلم سبي، فيذا امرأ  من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صابيات فاي السابي    

أترون هاذه طارحاة   : )ه، فقال لنا النبي صلى اهلل عليه وسلمأخذته، فألصقته ببطنها وأرضعت
هلل أرحام بعبااده مان هاذه     : )ال، وهي تقدر على أن ال تطرحه، فقال: قلنا(. ولدها في النار

 (.بولدها

إن اهلل لما قضاى  : قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.إن رحمتي سبقت غضبي: الخلَ، كتب عنده فوَ عرشه

َدَخَل على  َأّن النبّي »( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة  َأَنٍس رضي اهلل عنهحديث )
َشاب وُهَو في الَمْوِت فَقاَل َكْيَف َتِجُدَك؟ قاَل واهلل يا رسوَل اهلل إنهي أْرُجاو اهلل وإنهاي َأَخاافَّ    

اِن في َقل ِب َعْبد في ِمث ِل َهَذا الَماْوِطِن إاله َأْعَطااُه اهلل َماا    اَل َيْجَتِمَع فَقاَل رسوَل اهلل . ذَّنَّوِبي
 .«َيْرُجو، واَمَنُه ِمّما َيَخافَّ

إن اهلل خلاَ  ): قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
كلهام   الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعات وتسعين رحمة، وأرسل فاي خلقاه  

رحمة واحد ، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند اهلل من الرحمة لم ييأس من الجناة، ولاو يعلام    
 (.المؤمن بكل الذي عند اهلل من العذاب لم يأمن من النار

أن أناسا من أهل الشرك، كانوا قد :(الثابت في الصحيحين  ابن عباس رضي اهلل عنهماحديث )
إن الذين تقول وتدعو : فأتوا محمدا صلى اهلل عليه وسلم فقالواقتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، 

والذين ال يدعون ماع اهلل إلهاا اخار وال    }: إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفار ، فنزل
قل يا عبادي الذين أسرفوا علاى  }: ونزل. {يقتلون النفس التي حرم اهلل إال بالحَ وال يزنون

 .{أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل
 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )

 . اء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر لهمَجَلوالذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اهلل بكم َو
إن اهلل يادني  :قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه حديث ابن عمر)

نعام أي  : أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أتعرف ذنب كذا: عليه كنفه ويستره، فيقول المؤمن، فيضع
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سترتها علياك فاي الادنيا، وأناا     : رب، حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال
هؤالء الاذين  }: وأما الكافر والمنافَ، فيقول األشهاد. أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته

 .{عنة اهلل على الظالمينكذبوا على ربهم أال ل
إذا كان ياوم   :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي موسى حديث  )

 . القيامة دفع اهلل عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار
 عز وجل إن اهلل:قال أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي موسى حديث  )

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس 
 . من مغربها

 
 

 الخوف والرجاء الجمع بين في: باب                  
 
( انَّوا  َلَناا خاِشاِعينَ  ْإنهُهْم َكانَّوا  ُيَساِرُعوَن ِفي ال َخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغبات َوَرَهبات َوَكا : )قال تعالى

  [90 /األنبياء ]
( َتَتَجاَفَى ُجنَّوُبُهْم َعِن ال َمَضاِجِع َيْدُعوَن َرّبُهْم َخْوفات َوَطَمعات َوِمّما َرَزق َناُهْم ُينِفقَّوَن: )قال تعالى و
 [16 /السجد  ]
 خلاَ  إن اهلل): قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعات وتسعين رحمة، وأرسل فاي خلقاه كلهام    
رحمة واحد ، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند اهلل من الرحمة لم ييأس من الجناة، ولاو يعلام    

 (.المؤمن بكل الذي عند اهلل من العذاب لم يأمن من النار
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان  : قال النبي  أن( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)

اهلل ال يلقي لها باال يرفعه اهلل بها درجات و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال يلقي لهاا  
  .  باال يهوي بها في جهنم

الجنة أقرب إلى أحدكم من شاراك  ) : قال أن النبي ( في صحيح البخاري ابن مسعودحديث )
 (.لنار مثل ذلكنعله، وا
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 : قاال   أن النباي   (الثابت في صاحيح الجاامع    مارضي اهلل عنه عن ابن عباسحديث  )
 . الشرك باهلل و انياس من روح اهلل و القنوط من رحمة اهلل: الكبائر

 
 التوكال على اهلل تعالى : باب                        

 
ّن النهاَس َقْد َجَمُعوا  َلكَّْم َفاخ َشْوُهْم َفَزاَدُهْم ْإيَمانات َوَقالَّوا  َحْسُبَنا الهِذيَن َقاَل َلُهُم النهاُس ْإ: )قال تعالى

َفان َقَلُبوا  ِبِنْعَمٍة ّمَن اللهِه َوَفْضٍل لهْم َيْمَسْسُهْم ُسَوٌء َواتهَبُعوا  ِرْضَواَن اللهِه َواللهُه *  اللهُه َوِنْعَم ال َوِكيُل
 [104 ،103/مران ال ع( ]ذَّو َفْضٍل َعِظيٍم

 [51 /الفرقان ( ]َوَتَوكهْل َعَلى ال َحّي الهِذي اَل َيُموتَّ َوَسّبْح: )قال تعالى
 [11 /إبراهيم ( ]َوعَلى اللهِه َفل َيَتَوكهِل ال ُمْؤِمنَّوَن: )قال تعالى
 [3 /الطالَ ( ]َوَمن َيَتَوكهْل َعَلى اللهِه َفُهَو َحْسُبُه: )قال تعالى

ُعِرضت عليم األمم فجعل يمُر النبي معه : قال  أن النبي ( في الصحيحين  حديثَّ ابن عباس)
الرجل والنبُي معه الرجالن والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ، ورأيتَّ سوادات كثيرات سادم  
األفَ فرجوتَّ أن تكون أمتي فِقيل هذا موسى وقومه ، ثم ِقيل لَي انظر هكذا وهكاذا فرأياتَّ   

ات سدم األفَ فِقيل هؤالء أمتَّك ومع هؤالِء سبعون ألفات يدخلون الجنَة بغياِر حسااب   سوادات كثير
ََ الناُس ولم يبيْن لهم ، فتذاكَر أصحاُب النبِي  فقالوا نحن ُولدنا في الشرك ولكن هؤالء  فتفرم

 هم الذين ال يتطيرون وال يكتوون وال يسترقون وعلاى ربهام  } فقال  أبناؤنا ، فبلغ النبي 
أنت مانهم ، فقاام   : أمنهم أنا يا رسوَل اهلل ؟ قال : فقام ُعكناشةَّ ابن ِمحصن فقال { يتوكلون 
 .سبقك بها ُعكناشة : أمنهم أنا ؟ قال  لاخر فقا

قال كان رسوُل اهلل ُيعلُمنا االساتخار  فاي األماوِر كلهاا     ( حديثَّ جابر في صحيح البخاري )
اللهام  : م باألمِر فليركع ركعتين من غيِر الفريضِة ثم يقول كالسورِ  من القران ، إذا همم أحدك

إني أستِخيُرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فينك تقدُر وال أقدُر وتعلُم وال 
أعلُم وأنت عالنُم الغيوب ، اللهم إن كنت تعلُم أن هذا األمَر خيٌر لي في ديني ومعاشي وعاقباِة  

فاقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا األمَر شٌر لاي فاي   _ ل أمري واجله عاج لأو قا_ أمري 
 . ديني ومعاشي وعاقبِة أمري فاصرف ه عني واصرفني عنه ثم ارِضني به ، وُيَسمِّي حاجته 
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 :قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح البخااري   مارضي اهلل عنه عن ابن عباسحديث  )
إبراهيم عليه السالم حين ألقي في النار، وقالها محمد صالى  قالها . {حسبنا اهلل ونعم الوكيل}

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهلل }: اهلل عليه وسلم حين قالوا
 .{ونعم الوكيل

  أن النبي  (الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة  رضي اهلل عنهُعَمَر بِن ال َخطهاِب حديث )
َّ الطهْيُر َتغ ُدو ِخَماصات َوَتاُروُح  َل» : قال َه َتَوكهِلِه َلُرِزق تَّْم َكَما تَّْرَز ْو َأنهكَّْم كَّن تَّْم َتَوكهلَّوَن َعَلى اهلل َح

 .« ِبَطانات
 . اعِقل َها َوَتَوَكْل:قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه حديث أنس) 

 
 ان نصف صبر ونصف شكرانيم: باب                    

 
 [5 /إبراهيم  ( ]ْإّن ِفي َذْلَك اَلَياٍت لهكَّّل َصّباٍر َشكَّوٍر: )قال تعالى

عجباا   :قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهبن سنان صهيب حديث  )
له ألمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 

 . وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
 

 ما جاء في الصبر : فصل                         
 
 [155 /البقر  ( ]َوَبشهِر الّصاِبِريَن: )قال تعالى
ال ( ]َيا َأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اْصِبُروا  َوَصاِبُروا  َوَراِبطَّوا  َواتهقَّوا  اللهاَه َلَعلهكَّاْم تَّف ِلُحاونَ   : )قال تعالى
 [100/عمران 

 [10 /الزمر ( ]ْإنهَما ُيَوفهى الّصاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب: )قال تعالى
 [43 /الشورى ( ]َوَلَمن َصَبَر َوَغَفَر ْإّن َذْلَك َلِمْن َعْزِم االَُّموِر: )قال تعالى

 :قاال    أن النباي  (الثابت في صحيح مسالم   رضي اهلل عنهاألشعري  موسىأبي حديث  )
الطهور شطر انيمان والحمد هلل تمأل الميزان وسبحان اهلل والحمد هلل تمآلن أو تمأل ماا باين   
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السماوات واألرل والصال  نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجة لك أو عليك كل 
 . قهاوِبالناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو ُم

َفَأْعَطاُهْم،   رسول اهلل َأّن َناسات ِمَن األن َصاِر َسَألَّوا (يحينالثابت في  الصح َأِبي َسِعيٍدحديث ) 
َما َيكَّوُن ِعن ِدي ِمْن َخْيٍر َفَلْن َأّدِخَرُه َعن كَّْم، َوَمْن  : َحتى َنِفد ما عنده فقال ثَّّم َسألَّوه َفَأْعطاُهْم، 

 اتَخْير عطاءاتَوَما ُأْعِطَي أَحٌد َصّبْر ُيَصّبْرُه اهلل، يستعفف ُيِعفهُه اهلل، َوَمْن َيْسَتغ ِن ُيغ ِنِه اهلل، َوَمْن َيَت
 (   ِمَن الّصْبِر َوَأْوَسَع

اتقاي اهلل  : بامرأ  تبكي عناد قبار فقاال      النبي مر  (في  الصحيحينالثابت أنس حديث )
فأتات   النبي واصبري فقالت إليك عني فينك لم تَّصب بمصيبتي ولم تعرفه ،   فقيل لها إنه 

 . الصدمة األولى فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند   بي الن
قاال اهلل   :قال  أن النبي  ( صحيح البخاريالثابت في    أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )

 . ثم احتسبه إال الجنة ما لعبدي المؤمن عندي جزاٌء إذا قبضتَّ صفيمه من أهل الدنيا   : تعالى 
إذا ابتليات    : قاال اهلل تعاالى    :قال  أن النبي  ( صحيح البخاريالثابت في  يث أنس حد)

  .  ثم صبر عوضته منهما الجنة -يريد بعينيه  -عبدي بحبيبتيه 
قال لي ابن عباس رضَي اهلل عنهماا  : قال ( في الصحيحينالثابت  حديث عطاء ابن أبي رباح)

فقالت إناي   تَّ بلى ، قال هذه المرأ َّ السوداء ، أتت النبي أال ُأريك امرأ ت من أهل الجنة ؟ قل
قال إن شئِت صبرِت ولِك الجنة وإن شئِت دعاوتَّ اهلل أن  . ُأصرا وإني أتكشف فادُا اهلل لي 

 .ُيعافيِك فقالت أصبر ، فقالت إني أتكشف فادُا اهلل لي أال أتكشف فدعا لها 

 
 في الشكرما جاء : فصل                           

 
 [0 /إبراهيم ( ]َوْإذ  َتَأذهَن َرّبكَّْم َلْئن َشَكْرتَّْم ألِزيَدنهكَّْم َوَلْئن َكَفْرتَّْم ْإّن َعَذاِبي َلَشِديٌد: )قال تعالى
 [101 /البقر  ( ]َواش كَُّروا  للهِه ْإن كَّن تَّْم ْإّياُه َتْعُبُدوَن: )قال تعالى
 [0 /الزمر ( ]كَّْمَوْإن َتش كَُّروا  َيْرَضُه َل: )قال تعالى

قادماه  تفطر تحتى  يقوم من الليل  النبي كان : ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين 
 أحاُب أن   أفاال فقال  ،  م من ذنبك وما تأخرلك ما تقدم اهلل تصنع هذا وقد غفرفقلتَّ له لم  ، 

 (  عبدا شكورات أكوَن
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إن اهلل  :قاال   أن النباي   (يح مسالم  الثابت في صح رضي اهلل عنهأنس بن مالك حديث  )
 . ليرضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها

 ( الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي  رضي اهلل عنهمعاذ بن جبل  حديث) 
ناي ألحباك   أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ واهلل إني ألحبك واهلل إ

فقال أوصيك يا معاذ ال تدعن في دبر كل صال  تقول اللهم أعني على ذكرك وشاكرك وحسان   
 . عبادتك

إن ثالثة  » :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) 
األبارص  أبرص وأقرا وأعمى، بدا هلل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فاأتى  : في بني إسرائيل

فمسحه فذهب : لون حسن، وجلد حسن، قد قذرني الناس، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: فقال
أو قال البقار،   -انبل : أي المال أحب إليك؟ قال: عنه، فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا، فقال

فاأعطي ناقاة    -قال أحدهما انبل، وقال األخر البقر : أن األبرص واألقرا: هو شك في ذلك
شاعر حسان،   : أي شيء أحب إليك؟ قاال : وأتى األقرا فقال. يبارك لك فيها: اء، فقالعشر

فأي الماال  : فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا، قال: ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، قال
أي : وأتى األعمى فقاال . فأعطاه بقر  حامال، وقال يبارك لك فيها: البقر، قال: أحب إليك؟ قال

فمسحه فرد اهلل إليه بصره، : يرد اهلل إلي بصري، فأبصر به الناس، قال: الشيء أحب إليك؟ ق
الغنم، فأعطاه شا  والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد : فأي المال أحب إليك؟ قال: قال

: من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم، ثم إنه أتى األبرص في صورته وهيئته، فقال
 تقطعترجل مسكين، 

بي الحبال في سفري، فال بالغ اليوم إال باهلل ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
كاأني  : إن الحقوَ كثيار ، فقاال لاه   : فقال له. الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري

: قاللقد ورثت لكابر عن كابر، ف: أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك اهلل؟ فقال
وأتى األقرا في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قاال  . إن كنت كاذبا فصيرك اهلل إلى ما كنت

وأتى األعمى . إن كنت كاذبا صيرك اهلل إلى ما كنت: لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال
ال رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فال بالغ اليوم إ: في صورته، فقال

قد كنت أعمى فارد  : باهلل ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شا  أتبلغ بها في سفري، فقال
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: اهلل بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فواهلل ال أجهدك اليوم بشيء أخدته هلل، فقاال 
 (.أمسك مالك، فينما ابتليتم، فقد رضي اهلل عنك، وسخط على صاحبيك

 
 جاء في الرياء والسمعة وإراد  العبد بعمله الدنيا  ما : باب            

 
َّ َماَلُه ِرَئآَء النهااسِ : )قال تعالى ( َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اَل تَّْبِطلَّوا  َصَدَقاِتكَّم ِبال َمّن َواألَذَى َكالهِذي ُين ِف

 [164 /البقر  ]
 [141 /النساء ( ]اله َقِليالتُيَراُءوَن النهاَس َواَل َيذ كَُّروَن اللهَه ْإ: )قال تعالى
 َمن َكاَن ُيِريُد ال َحَياَ  الّدن َيا َوِزيَنَتَها نََّوفه ْإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل ُيْبَخُساونَ : )قال تعالى

( ا َوَباِطٌل ّما َكانَّوا  َيْعَملَّاونَ ُأْوَلَاْئَك الهِذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي ااَلِخَرِ  ْإاله النهاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا  ِفيَه* 
 [16 ،15/هود ]

الكهاف  ( ]َمن َكاَن َيْرُجو ْلَقآَء َرّبِه َفل َيْعَمْل َعَمالت َصاْلحات َواَل ُيش ِرْك ِبِعَباَدِ  َرّبِه َأَحَداَف: )قال تعالى
/ 110] 
ا أغني الشاركاء  أن: " قال اهلل تعالى   : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

  " .عن الشرك ، ومن عمل عمالت أشرك معي فيه غيري ، تركته وِشرَكه 
مان  و من سممع   سممع   اهلل به : قال أن النبي ( حديث جندب بن عبد اهلل في الصحيحين)

 .يرائي   يرائي اهلل به 
علماا    تعلام من  :قال     النبي أن( وابن ماجةأبي داوود حديث أبي هرير  في صحيحي  (

يبتغى به وجه اهلل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجناة ياوم     . مما
 .    القيامة

قال  ال تعلموا العلم لتباهوا باه العلمااء وال     أن النبي ( حديث جابر في صحيح ابن ماجة) 
 . تماروا به السفهاء و ال لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار

قال  ال تعلموا العلم لتباهوا باه العلمااء وال     أن النبي ( حديث جابر في صحيح ابن ماجة) 
 . تماروا به السفهاء و ال لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار

إن أول الناس يقضى ياوم القياماة   : قال   أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )
فه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قاال قاتلات فياك حتاى     عليه رجل استشهد فأتي به فعر
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استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتاى  
ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القران فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت 

لقران قال كذبت ولكنك تعلمت العلام ليقاال عاالم    فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك ا
وقرأت القران ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل 
وسع اهلل عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيهاا  

فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هاو   قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفَ فيها إال أنفقت
 .  جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار

إن اهلل تعالى ال يقبل من العمال إال  : قال   أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح النسائي )
 .  هه جما كان خالصات وابتَّغَي به و

أال أخبركم بما هو أخاوف علايكم   : قال  بي أن الن( حديث أبي سعيد في صحيح ابن ماجة)
الشرك الخفي ، يقاوم الرجال فيصالي    : " قال . بلي : قالوا " . عندي من المسيح الدجال ؟ 

 .  فيزين صالته ، لما يري من نظر رجل
تعس عبد الدينار ،و عبد الدرهم ،  :قال   أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)

، إن ُأعِطَي ؛ رضي ، وإن لم ُيعط ، سخط ، تعس وأنتكس ، وإذا شيك فال و عبد الخميصة ، 
طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل اهلل ، أشعث  رأُسه ، مغبمر   قدماه ، إن كان في . انتقش 

الحراسة ، كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة ، كان في الساقة ، إن أستأذن ، لم يؤذن له 
 " يشفع  ، وأن شفع ، لم

 
 في تحريم ما أحل اهلل من أطاا العلماء: باب                 

 
ُيوشُك أن تََّنَزل عليكم حجار   من السماء ، أقوُل قال رسول : قال ابن عباس رضي اهلل عنهما 
 .اهلل وتقولون قال أبو بكٍر وعمر 

اتخاذوا  : )  ةاآليا يقارأ هاذه    أنه سمع النبي ( حديث عدي بن حاتم في صحيح الترمذي)
أحبارهم ورهبانهم أربابات من دون اهلل والمسيح بن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلهات واحدات ال أله 

ألايس  : " قاال  . إنا لسنا نعبدهم : ، فقلت له [ 31: التوبة ( ] إال هو سبحانه عما يشركون 
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فتلك : " قال . بلي : فقلت " . يحرمون ما أحل اهلل فتحرمونه ، ويحلون ما حرم اهلل فتحلونه ؟ 
 . عبادتهم 
 

 باب كفر النعمة                            
 
 [13 /النحل ( ]َيْعِرفَّوَن ِنْعَمَة اللهِه ثَّّم ُينِكُروَنَها َوَأك َثُرُهُم ال َكاِفُروَن: )قال تعالى
 [13 /النحل ( ]ُم ال َكاِفُروَنَيْعِرفَّوَن ِنْعَمَة اللهِه ثَّّم ُينِكُروَنَها َوَأك َثُرُه: )قال تعالى

صاال  الصابح    قال صلى لناا رساول اهلل    (  حديث زيد بن خالد الُجهني في الصحيحين)
هل تدرون ماذا : بالحديبية على إثِر سماٍء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال 

ادي مؤمن بي و كافر فأما من أصبح من عب  : قال اهلل قالوا اهلل ورسوله أعلم ،    قال ربكم ؟
مطرناا    : مطرنا بفضل اهلل و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب و أما من قاال    : قال 

   . بنوء كذا و كذا فذلك كافر بي و مؤمن بالكواكب 
 

 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باهلل                   
 

ال تحلفاوا   :قال  أن النبي ( صحيح ابن ماجه حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في )
 . بآبائكم من حلف باهلل فليصدَ ومن حلف له باهلل فليرل ومن لم يرل باهلل فليس من اهلل

 
 من سب الدهر فقد اذى اهلل تعالى : باب                    

 
ني ابان ادم ،  ياؤذي : قال اهلل تعالى "  :قال   أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 .  يسب الدهر ، وأنا الدهر ، بيدَي األمُر أقلب الليل والنهار
  

 ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن: باب                     
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ما شاء اهلل و شاء فالن و   : ال تقولوا :قال   أن النبي ( حديث حذيفة في صحيح أبي داود)
   . ن ما شاء اهلل ثم شاء فال  : لكن قولوا 

: ما شاء اهلل وشائت فقاال    أن رجالت قال للنبي ( حديث ابن عباس في السلسلة الصحيحة )
 . أجعلتني هلل ندات ، بل ما شاء اهلل وحده 

                       
 النهي عن سب الريح: باب                         

 
ال تسبوا الريح ، فيذا رأيتم ماا   :قال   أن النبي ( حديث أبي بن كعب في صحيح الترمذي)

اللهم إنا نسألك من خير : اللهم إنا نسألك ، فيذا رأيتم ما تكرهون ، فقولوا : تكرهون ، فقولوا 
هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر 

 . ما أمرت به 
                       

 ونحوه التسمي بقاضي القضا : باب                       
 

أخنى األساماء  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.يوم القيامة عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك

 
 احترام أسماء اهلل تعالى وتغيير االسم ألجل ذلك: باب               

 
أنه كان ُيَكنناى  ( الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي  هلل عنهرضي ا شريح يأبحديث ) 

فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء  ،م ك م وإليه الُحَكإن اهلل هو الَح  له النبي  الحكم فقالأبا 
، أتوني فحكمت بينهم فرضي كال الفريقين فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أحسن هذا 

 شريح ومسلم وعبد اهلل قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح :قال  فما لك من الولد

. 
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 ال يقال السالم على اهلل: باب                     

 

 

في الصال  قلنا  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( الثابت في  الصحيحينحديث ابن مسعود )
ال تقولوا السالم على اهلل   من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل السالم على اهلل

التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيهاا النباي   :  فين اهلل هو السالم ولكن قولوا 
ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فينكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عباد  

ي السماء واألرل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخيار  صالح ف
 . أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

                                  

 ال يقال اللهم اغفر لي إن شئت: باب                                
 

 
: ال يقال أحادكم  : قال  أن النبي  (حيحين الثابت في الصهرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

إنه يفعال ماا    ،مسألته ليعزم و، إن شئتارزقني  ، ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت
 (.ال مكره لهيشاء 

  

 ال يقل عبدي أمتي: باب                     

 

 

: قال أحادكم  ال ي: قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
: عبدي أمتي، وليقال : سيدي موالي، وال يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسَ ربك، وليقل

 (.فتاي وفتاتي وغالمي
رأيت أبا ذر الغفاري رضاي اهلل   : قال (الثابت في الصحيحين المعرور رضي اهلل عنه حديث )

ت رجال، فشاكاني إلاى   إني سابب: عنه، وعليه حلة، وعلى غالمه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال
إن : )ثم قاال (. أعيرته بأمه: )النبي صلى اهلل عليه وسلم، فقال لي النبي صلى اهلل عليه وسلم

إخوانكم خولكم، جعلهم اهلل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه 
 (.مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فين كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم
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 ال ُيرد من سأل باهلل: باب                        

 

 

مان اساتعاذكم بااهلل    : قال   أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )
فأعيذوه و من سألكم باهلل فأعطوه و من دعاكم فأجيبوه و من صنع إليكم معروفا فكافئوه فين 

  .  تروا أنكم قد كافأتموهلم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى 
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  ابن عباسحديث  )

 . ل باهلل ثم ال يعطيَأْسشر الناس الذي ُي
من استعاذ  : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح أبي داود رضي اهلل عنه  ابن عباسحديث  )

 . فأعطوهباهلل فأعيذوه ومن سألكم بوجه اهلل 
 

 ما جاء في لو: باب                       

 
 (َيقَّولَّوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن األْمِر َشْيٌء ّما قَِّتل َنا َهاُهَنا: )قال تعالى

 [154 /ال عمران] 
  [161 /ال عمران ( ]ْو َأَطاُعوَنا َما قَِّتلَّوا َل: )قال تعالى

 :قال  أن النبي  (صحيح مسلم الثابت في  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )
المؤمن القوي خير وأحب إلي اهلل من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ماا ينفعاك   
واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قادر اهلل  

 . وما شاء فعل فين لو تفتح عمل الشيطان
ال حسد : )قال  النبي أن ( صحيح البخاري الثابت في   عنه  أبي هرير   رضي اهللحديث ) 

: فسمعه جاٌر له فقال  اهلل القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار،علمه  رجٌل: إال في اثنتين
يهلكه في الحَ ورجل اتاه اهلل ماالت فهو  ليتني أوتيتَّ مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتَّ مثل ما يعمل ،

 ( ليتني أوتيتَّ مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتَّ مثل ما يعمل : ، فقال رجل 
ال بأس باالغنى لمان    : قال أن النبي ( الثابت في  صحيح ابن ماجة حديث يسار بن ُعبيد )

  .  اتقى و الصحة لمن اتقى خير من الغنى و طيب النفس من النعيم
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  :قاال   أن النباي  ( اجة وابن م الثابت في  صحيحي الترمذي حديث أبي كبشة األنماري ) 
 ْإننَما الدُّن َيا أَلْرَبَعِة َنَفٍر َعْبٍد َرَزَقُه اللنُه َماالت َوِعل مات َفُهَو َيتنِقى ِفيِه

 َزَقاُه اللناهُ  َربمُه َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َوَيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّا َفَهَذا ِبَأحسِن  ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل  َر 
ُهَو ِبِنيمِتِه وهماا فاي األجاِر    َيْرُزق ُه َماالت َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َماالت َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن َفِعل مات َوَلْم 

اَل َيِصُل َربمُه َوفي َماْلِه اَل َيتنِقى ِفيِه  َسَواٌء ،  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه َماالت َوَلْم َيْرُزق ُه ِعل مات َفُهَو َيخ ِبطَّ
َمااالت َواَل  َورجٍل َلْم َيْرُزق ُه اللناُه   ِبَأسوِء ال َمَناِزِل عند اهلل  ِفيِه َرِحَمُه َواَل َيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّا فهو

 .ِعل مات َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َماالت َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في الوزر َسَواٌء 
 

 باب ما جاء في منكري القدر                      
 

لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا  :قال  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهبن عمر حديث  )
قال فأخبرني عن انيماان   ثم استدل بقول النبي  فأنفقه ما قبل اهلل منه حتى يؤمن بالقدر
 . له واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشرهقال أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورس

إن : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهعباد  بن الصامت حديث ) 
أول ما خلَ اهلل القلم فقال له اكتب قال رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقاوم  

وسلم يقول من مات على غير هذا فليس الساعة يا بني إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .مني
اَل »:قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنهَجاِبِر ْبِن َعْبِد اللنِه حديث ) 

ُه َوَأنم َما َأخ َطَأُه ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتنى ُيْؤِمَن ِبال َقَدِر َخْيِرِه َوَشرِِّه َحتنى َيْعَلَم َأنم َما َأَصاَبُه َلْم َيكَّْن ْلُيخ ِطَئ
 «َلْم َيكَّْن ْلُيِصيَبُه 

القدرياة  : قال   أن النبي ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عمر حديث ) 
 . مجوس هذه األمة إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم

مشاركو قاريش   جااء   :قاال   (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )
يسحبون فاي الناار علاى     يوم )يخاصمون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في القدر فنزلت 

 . (وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر
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 باب ما جاء في المصورين                      

 
: قال اهلل عز وجل) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

 (.ليخلقوا حبمة، أو شعير : ومن أظلم ممن ذهب يخلَ كخلقي، فليخلقوا ذرم ، أو

إن أشد النااس  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
 (.عذابات عند اهلل يوم القيامة المصورون

إن الاذين  ) :قاال   أن النباي   (الثابت في الصاحيحين   مارضي اهلل عنه حديث ابن عمر)
 (.أحيوا ما خلقتم: يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم

كنات    :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين سعيد بن أبي الحسن رضي اهلل عنه حديث )
ني إنسان، إنماا معيشاتي   يا أبا عباس، إ: إذ أتاه رجل فقال: عند ابن عباس رضي اهلل عنهما

ال أحدثك إال ما سمعت رسول اهلل : فقال ابن عباس. من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير
من صور صور  فين اهلل معذبه حتى يانفخ فيهاا   : )سمعته يقول: صلى اهلل عليه وسلم يقول

حك، إن أبيت وي: فربا الرجل ربو  شديد  واصفر وجهه، فقال(. الروح، وليس بنافخ فيها أبدا
 .إال أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح

دخل علي النبي صلى اهلل علياه    :قالت (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديث )
قال النبي صالى  : وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت

 (.س عذابات يوم القيامة الذين يصورون هذه الصورمن أشد النا: )اهلل عليه وسلم

ال تدخل المالئكة )  :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث أبي طلحة)
 (.بيتا فيه كلب وال صور  تماثيل

قال لي علي بان   :   قال (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي الهياج األسدي حديث  )
ال أبعثك على ما بعثني عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ال تدا تمثاال إال أ* أبي طالب 

 . طمسته وال قبرا مشرفا إال سويته
أتاني جبريل عليه  :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

ان على الباب تماثيل وكاان  السالم فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إال أنه ك
في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيات يقطاع   
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فيصير كهيئة الشجر  ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلاب  
 . فليخرج

الصاور    : قال  النبي  أن (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه ابن عباسحديث  )
 .الرأس فيذا قطع الرأس فال صور  

 
 (َواْحَفظََّوا  َأْيَماَنكَّْم)قوله تعالى باب                    

 
 [19 /المائد  ( ]َواْحَفظََّوا  َأْيَماَنكَّْم: )قال تعالى

 الحلاف منفقاة   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.للسلعة، ممحقة للبركة

: الكبائر):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه عبد اهلل بن عمروحديث )
 (.انشراك باهلل، وعقوَ الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس

 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي أمامة حديث  )
سلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجال وإن  من اقتطع حَ امرئ م

 . كان شيئا يسيرا يا رسول اهلل قال وإن قضيبا من أراك
قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي رضي اهلل عنه حديث ابن عمر) 
 . أشرككفر أو  من حلف بغير اهلل فقد: 
من حلف فقال في ):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين اهلل عنه  هرير  رضي يأبحديث )

 (.، فليتصدَ تعال أقامرك: ال إله إال اهلل، ومن قال لصاحبه: والالت والعزى، فليقل: حلفه

ال تحلفاوا   :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه )
 . َ ومن حلف له باهلل فليرل ومن لم يرل باهلل فليس من اهللبآبائكم من حلف باهلل فليصد

وإذا : قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين عبد الرحمن بن سمر  رضي اهلل عنه حديث )
 (.حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرات منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير

 :قال  أن النبي  (ين الثابت في الصحيحهرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

له عند اهلل من أن يعطي كفنارته التاي افتارل اهلل    واهلل، ألن يلجم أحدكم بيمينه في أهله اثٌم)
 (.عليه
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 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي ذر حديث  )
أليم قال فقرأها رساول  ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم ياا رساول اهلل قاال    
 . المسبل والمنان والمنفَ سلعته بالحلف الكاذب

 قرنيخيُر الناس   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
تسابَ شاهاد  أحادهم يميناه ويميناه      : ذين يلونهم، ثم يجيء قوم، ثم الذين يلونهم، ثم ال

 (.شهادته

 

 باب ما جاء في انقسام على اهلل                      
 

أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  أنسحديث )
فأمر رسول اهلل   وأبوا إال القصاص، إليها العفو فأبوا، فعرضوا األرش فأبوا، فأتوا رسول اهلل 

يا رسول اهلل، أتكسر ثنية الربيع؟ ال والذي بعثاك باالحَ ال   : بالقصاص، فقال أنس بن النضر
القوم فعفوا، فقال رسول  فرضي( يا أنس، كتاب اهلل القصاص: ) تكسر ثنيتها، فقال رسول اهلل 

 (.إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره: )اهلل 

 قال) :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  بن عبد اهلل جندبحديث  )
أن ال أغفر لفالن  من ذا الذي يتألى علىم : عز وجل اهلل  ، فقالواهلل  ال يغفر اهلل لفالن  :رجل 

 (وأحبطت عملك لهإني قد غفرت 
 

 طرَ الشركحماية جناب التوحيد وسد : باب                  
 

انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول : " قال ( في صحيح أبي داود عبد اهلل بن الشخيرحديث )
وأفضالنا فضاالت ،   : قلنا " . السيد اهلل تبارك وتعالى : " فقال . أنت سيدنا : ، فقلنا   اهلل  

 .  طانقولوا بقولكم أو بعل قولكم ، وال يستجرينكم الشي: " فقال . وأعظمنا طوالت 
ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم  :قال   أن النبي ( حديث عمر في صحيح البخاري)

   . عبد اهلل و رسوله   : فينما أنا عبد فقولوا 
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قال نذر رجٌل أن ينحر إبالت ببواناة فساأل   ( أبي داوود حديث ثابت ابن الضحاك في  صحيح )
فهل كان فيها عياٌد  : ِن الجاهليِة ُيعبد؟ قال ال ، قال هل كان فيها وثٌن من أوثا: فقال  النبي 

أوِف بنذرك فينه ال وفاَء لنذٍر فاي معصايِة اهلل وال   :  من أعيادهم ؟ قال ال فقال رسول اهلل 
 .فيما ال يملُك ابن ادم 

إلى ُحنين ونحن ُحدثاء عهٍد قال خرجنا مع رسول اهلل ( في صحيح الترمذي حديث أبي واقٍد)
   يعكفون عندها وينَّطون بها أسلحتهم ُيقال لهاا ذاتَّ أناواط ، فمررناا    َرْدللمشركين ِسبكفر و

اهلل – بسدرٍ  فقلنا يا رسول اهلل اجعل لنا ذاَت أنواط كما لهم ذات أناواط فقاال رساول اهلل    
إنها الُسنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوإسرائيل لموسى اجعل لنا إلهات كما لهام   -أكبر

 .الهة قال إنكم قوٌم تجهلون ، لتركُبن سنن من قبلكم 
لعن اهلل اليهود و النصارى اتخاذوا  : قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

   . قبور أنبيائهم مساجد من 
 

 (وما قدروا اهلل حَ قدره)باب ما جاء في قوله تعالى             
 

جاء حبر مان األحباار إلاى     :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
أن اهلل يجعل السماوات على إصابع  : يا محمد، إنا نجد: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

واألرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخالئَ علاى  
نواجاذه تصاديقا لقاول     ليه وسلم حتى بدتإصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى اهلل ع

وما قدروا اهلل حاَ قادره واألرل جميعاا    }: الحبر، ثم قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .{قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون

ل اهلل يقاب ):قاال   أن النباي   (الثابت في الصاحيحين  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.أنا الملك، أين ملوك األرل: األرل، ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول

 

 باب أطفال المؤمنين في الجنة                     
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دعي رسول اهلل صالى اهلل  * قالت  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه عائشةحديث  )
 طوبى لهذا عصفور من عصاافير  عليه وسلم إلى جناز  صبي من األنصار فقلت يا رسول اهلل

 الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن اهلل خلَ للجنة أهال خلقهم لهاا 
 .خلقهم لها وهم في أصالب ابائهم  أهال للناروهم في أصالب ابائهم وخلَ 

طفاال  أ : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاامع  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
 . المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم و سار  حتى يردهم إلى ابائهم يوم القيامة

لما مات إبراهيم عليه السالم : قال (الثابت في صحيح البخاري البراء رضي اهلل عنه حديث  )
 (.إن له مرضعات في الجنة: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 

 
 ما قيل في أوالد المشركينب با                    

 
سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال (الثابت في الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهم حديث )

 (.، إذ خلقهم، أعلم بما كانوا عاملين اهلل: وسلم عن أوالد المشركين، فقال
ركين أطفاال المشا  : قال أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  حديث أنس) 

 . خدم أهل الجنة
 

 ال ُيستشفُع باهلل على خلقه: باب                      
 

إلاى  أعراباي   جاءقال  ( ألبي داود بيسناٍد حسن عنده كما قال الذهبي جبير بن مطعمحديث )
األماوال   وهلكتالعيال  وجاااألنفس  نَِّهَكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه فاهلل لنا فينا نستشفع بك على اهلل ونستشفع باهلل عليك فاستسَ 
أتدري ماا   فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك !سبحان اهلل وسلم 

 . إنه ال يستشفع باهلل على أحد من خلقه اهلل ؟ إن شأن اهلل أعظم من ذلك ،
 
 
 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   41 

 

 

                                       كتاب العقيد 
 

 

 
 

 باب أركان اإليمان                                     

 

اَمَن الّرُسوُل ِبَمآ ُأن ِزَل ْإَلْيِه ِمن ّرّبِه َوال ُمْؤِمنَّوَن كَّّل اَمَن ِباللهِه َوَمآلْئَكِتاِه َوكَّتَِّباِه    : )قال تعالى
َّ َبْيَن َأَح  /البقر   ( ]ٍد ّمن ّرُسِلِه َوَقالَّوا  َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا غَّف َراَنَك َرّبَنا َوْإَلْيَك ال َمِصيُرَوُرُسِلِه اَل نََّفّر

115] 
َيا َأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اِمنَّوا  ِباللهِه َوَرُسوْلِه َوال ِكَتاِب الهِذي َنّزَل َعَلَى َرُساوْلِه َوال ِكَتااِب   : )قال تعالى

( ن َقْبُل َوَمن َيك فَّْر ِباللهِه َوَماَلْئَكِتِه َوكَّتَِّبِه َوُرُسِلِه َوال َيْوِم ااَلِخِر َفَقْد َضّل َضاَلالت َبِعيادات الهِذَي َأَنزَل ِم
 [136 /النساء ]
ذات ياوم إذ    رسول اهلل بينما نحن عند:  قال ( حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم )

د الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه مناا  طلع علينا رجل شديد بيال الثياب شديد سوا
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محماد   أحد حتى جلس إلى النبي 

انسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رساول   أخبرني عن انسالم فقال رسول اهلل 
تحج البيت إن استطعت إليه سابيال قاال   وتقيم الصال  وتؤتي الزكا  وتصوم رمضان و اهلل 

صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن انيمان قال أن تؤمن بااهلل ومالئكتاه   
وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن انحساان  

خبرني عن الساعة قال ما المسئول قال أن تعبد اهلل كأنك تراه فين لم تكن تراه فينه يراك قال فأ
عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى الحفا  العرا  
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلَ فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من 

 . يعلمكم دينكم  السائل قلت اهلل ورسوله أعلم قال فينه جبريل أتاكم
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 باب انيمان يزيد وينقص                      

 

 

َوْإَذا َمآ ُأنِزَلت  ُسوَر   َفِمن ُهْم ّمن َيقَّوُل َأّيكَّْم َزاَدت ُه َهَاِذِه ْإيَمانات َفَأّماا الهاِذيَن اَمنَّاوا     : )قال تعالى
َوَأّما الهِذيَن ِفي قَّلَّوِبِهم ّمَرٌل َفَزاَدت ُهْم ِرْجسات ْإَلاَى ِرْجِساِهْم   *  ِشُروَنَفَزاَدت ُهْم ْإيَمانات َوُهْم َيْسَتْب

 [115 ،114/التوبة ( ]َوَماتَّوا  َوُهْم َكاِفُروَن
انيمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهلل،  (  حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

 ". الحياء شعبة من انيمانوأدناها إماطة األذى عن الطريَ، و
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

َ  حين السارَ يسرَ ال و مؤمن هو و يزني حين الزاني يزني ال  ال و ماؤمن  هاو  و يسار
 . مؤمن هو و يشربها حين الخمر يشرب

 
 باب ليس كل مسلٍم مؤمن                      

 

 

 

َقاَلِت األْعَراُب اَمنها قَّل لهْم تَّْؤِمنَّوا  َوَلَاِكن قَّولََّوا  َأْسَلْمَنا َوَلّما َياْدخَِّل اْنيَمااُن ِفاي    : )عالىقال ت
  [14 /الحجرات ( ]قَّلَّوِبكَّْم

ذات ياوم إذ    رسول اهلل بينما نحن عند:  قال ( حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم )
شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه مناا   طلع علينا رجل شديد بيال الثياب

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محماد   أحد حتى جلس إلى النبي 
انسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رساول   أخبرني عن انسالم فقال رسول اهلل 

م رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سابيال قاال   وتقيم الصال  وتؤتي الزكا  وتصو اهلل 
صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن انيمان قال أن تؤمن بااهلل ومالئكتاه   
وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن انحساان  

اك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول قال أن تعبد اهلل كأنك تراه فين لم تكن تراه فينه ير
عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى الحفا  العرا  
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العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلَ فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من 
 . ريل أتاكم يعلمكم دينكم السائل قلت اهلل ورسوله أعلم قال فينه جب

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

َ  حين السارَ يسرَ ال و مؤمن هو و يزني حين الزاني يزني ال  ال و ماؤمن  هاو  و يسار
 . مؤمن هو و يشربها حين الخمر يشرب

 أن النباي  ( د و الترماذي  الثابت في صحيحي أبي داوو هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث ) 
ََ َرْأِسِه َكالظُّ»: قال  لهِة، َفْيَذا َخَرَج ِمْن َذْلَك ال َعَمِل َعااَد  ْإَذا َزَنى الَعْبُد َخَرَج ِمن ُه اال يَماُن َفَكاَن َفْو
 .«انيمانْإَلْيِه 

تيتُه وقد وعليه ثوٌب أبيل وهو نائم ثم أ   قال أتيتَّ النبي ( : حديثَّ أبي ذٍر في الصحيحين)
قلاتَّ وإن  . ما من عبٍد قال ال إله إال اهلل ثم مات على ذلك إال أدخله اهلل الجنة : استيقظ فقال 

قلتَّ وإن زنى وإن سرَ ؟ قاال وإن زناى وإن   . زنى وإن سرَ ؟ قال وإن زنى وإن سرَ 
  .قلتَّ وإن زنى وإن سرَ ؟ قال وإن زنى وإن سرَ على رغِم أنِف أبي ذر . سرَ 

 
 باب تفاضل أهل انيمان                        
 

ْم ثَّّم َأْوَرث َنا ال ِكَتاَب الهِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمن ُهْم َظاْلٌم لهَنف ِسِه َوِمن ُهْم ّمق َتِصٌد َوِمن ُه: )قال تعالى
َ  ِبال َخْيَراِت ِبْيذَِّن اللهِه َذْلَك ُهَو ال َفْضُل ال َكِبيُر  [31 /فاطر ] (َساِب

*  َوَأْصَحاُب ال َمش َأَمِة َمآ َأْصَحاُب ال َمش اَأَمةِ *  َفَأْصَحاُب ال َمْيَمَنِة َمآ َأْصَحاُب ال َمْيَمَنِة: )قال تعالى
 (ُأْوَلَاْئَك ال ُمَقّرُبوَن*  َوالّساِبقَّوَن الّساِبقَّوَن

 [11 :1/الواقعة ]                                                            
َوَأّمآ ْإن َكاَن ِمْن *  َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنهاتَّ َنِعيٍم*  َفَأّمآ ْإن َكاَن ِمَن ال ُمَقّرِبيَن: )قال تعالى

ٌل َفنَُّز*  َوَأّمآ ْإن َكاَن ِمَن ال ُمَكذهِبيَن الّضآلهيَن*  َفَساَلٌم لهَك ِمْن َأْصَحاِب ال َيِميِن*  َأْصَحاِب ال َيِميِن
 [94 :11/الواقعة ( ]َوَتْصِلَيةَّ َجِحيٍم*  ّمْن َحِميٍم

بينا أنا ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين سعيد الخدري رضي اهلل عنه حديث أبي )
نائم، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، 
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: فما أولت ذلك يا رسول اهلل؟ قال: قالوا(. هوعرل علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجر
 (.الدين)

يقاول   :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  سعيد الخدري رضي اهلل عنهحديث أبي  )
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فين لم يستطع فبلسانه فين لم يستطع فبقلبه وذلاك أضاعف   

 . انيمان
 

 ناقص انيمان وتقبل توبته قبل الغرغر الفاسَ الِملي : باب           
 
َّ ِبَنَبٍي َفَتَبّينََّوا  َأن تَِّصيبُبوا  َقْوَما ِبَجَهاَلٍة َفتَّْصاِبُحوا   : )قال تعالى َيَأّيَها الهِذيَن اَمنََّوا  ْإن َجآَءكَّْم َفاِس

 [6 /الحجرات ( ]َعَلَى َما َفَعل تَّْم َناِدِميَن
َن ال ُمْؤِمِنيَن اق َتَتلَّوا  َفَأْصِلُحوا  َبْيَنُهَما َفْين َبَغت  ْإْحَداُهَما َعَلَى االَّخ َرَى َوْإن َطآْئَفَتاِن ِم: )قال تعالى

 [9 /الحجرات ( ]َفَقاِتلَّوا  الهِتي َتْبِغي َحتهَى َتِفَيَء ْإَلَى َأْمِر اللهِه
َقت َلى ال ُحّر ِبال ُحّر َوال َعْبُد ِبال َعْبِد َواالَّنَثَى َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  كَِّتَب َعَلْيكَُّم ال ِقَصاُص ِفي ال : )قال تعالى

 [101 /البقر  ( ]ِباالَّن َثَى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتهَباٌا ِبال َمْعُروِف َوَأَداٌء ْإَلْيِه ِبْيْحَساٍن
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)

 (.سباب المسلم فسوَ، وقتاله كفر)
 قال  أن النبي  (ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة رضي اهلل عنهابِن ُعَمَر حديث )

 .« إّن اهلل َيق َبُل َتْوَبَة الَعْبِد ما َلْم ُيَغْرِغْر» :
 

 العاصي من أهل التوحيد ال يخلد في النار:  باب             
 

 ( . 41اآلية: النساء()اللنَه ال َيغ ِفُر أن ُيش َرَك ِبِه َوَيغ ِفُر َما ُدوَن َذْلَك ْلَمْن َيَشاُءإن : )لقوله تعالى 
وحولاه  قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين عباد  بن الصامت رضي اهلل عنه حديث )

، وال بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شايئات، وال تسارقوا، وال تزناوا    ) ُعصابة من أصحابه
تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتاٍن تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معاروف، فمان   
وفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئات فعوقب في الدنيا فهو كفار  لاه، ومان   
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اه فبايعنا (.إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عناه :  أصاب من ذلك شيئات فستره اهلل، فأمره إلى اهلل
 .على ذلك

قال : ومعاَذ َرِديفه على الرحل ، قال يا معاذ  أن رسول اهلل ( : حديثَّ أنس في الصحيحين )
: قاال  ( ثالثات)، يا معاذ ، قال لبيك يا رسول اهلل وسعديك  : لبيك يا رسول اهلل وسعديك ، قال 

لبه إال حرمماه اهلل علاى   ما من أحٍد يشهُد أن ال إله إال اهلل وأن محمدات رسول اهلل صدقات من ق
وأخبر بها معاذٌ  . إذات يتكلوا  : النار ، قال يا رسول اهلل أفال أخبُر به الناَس فيستبشرون ؟ قال 

 .عند موته تأثماً 
وعليه ثوٌب أبيل وهو نائم ثم أتيتُه وقد    قال أتيتَّ النبي ( : حديثَّ أبي ذٍر في الصحيحين)

قلاتَّ وإن  . ال إله إال اهلل ثم مات على ذلك إال أدخله اهلل الجنة ما من عبٍد قال : استيقظ فقال 
قلتَّ وإن زنى وإن سرَ ؟ قاال وإن زناى وإن   . زنى وإن سرَ ؟ قال وإن زنى وإن سرَ 

  .قلتَّ وإن زنى وإن سرَ ؟ قال وإن زنى وإن سرَ على رغِم أنِف أبي ذر . سرَ 
رُج من الناِر من قال ال إلاه إال اهلل وفاي   يخ: قال    أن النبي ( حديثَّ أنس في الصحيحين)

قلبِه وزُن شَّعيرِ  من خير ، ويخرُج من الناِر من قال ال إله إال اهلل وفي قلبِه وزن ُبرٍ  من خير 
 .، ويخرُج من الناِر من قال ال إله إال اهلل وفي قلبِه وزِن َذرٍ  من خير 

يخرُج من الناِر من كان فاي قلباِه   : ل قا   أن النبي ( : حديثَّ أبي سعيٍد صحيح الترمذي)
 . مثقاُل ذرٍ  من إيمان 

 

  

               
 جمع بين النفي وانثبات في وصفه سبحانهال             

 
ور  س ( ]َوَلْم َيكَّْن لهُه كَّفَّوات َأَحٌد*  َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد*  اللهُه الّصَمُد*  قَّْل ُهَو اللهُه َأَحٌد: )قال تعالى
 [ انخالص

أن رجاال   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه حديث )
يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول اهلل صالى اهلل علياه   . {قل هو اهلل أحد}: سمع رجال يقرأ

ي نفساي  والذ: )وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 (.بيده، إنها لتعدل ثلث القران
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قال ياا     } تعدل نصف القران و   { إذا زلزلت   }   (حديث ابن عباس في صحيح الترمذي)
 . تعدل ثلث القران  { قل هو اهلل أحد   } تعدل ربع القران و   { أيها الكافرون 

اَل َتْأخَّذَُّه ِسَنة  َواَل َنْوٌم لهُه َما ِفي الّسَماَواِت َوَما ِفي اللهُه اَل ْإَلَاَه ْإاله ُهَو ال َحّي ال َقّيوُم : )قال تعالى
َشْيٍء ّمْن األْرِل َمن َذا الهِذي َيش َفُع ِعن َدُه ْإاله ِبْيذ ِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخل َفُهْم َواَل ُيِحيطَّوَن ِب

 ( ]ّسَماَواِت َواألْرَل َواَل َيُؤوُدُه ِحف ظَُّهَما َوُهَو ال َعِلاّي ال َعِظايمُ  ِعل ِمِه ْإاله ِبَما َشآَء َوِسَع كَّْرِسّيُه ال
 [155 /البقر  

المنذر أتادري أُي اياٍة    ايا أب قال ، قال رسول اهلل ( حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم )
ري قال فضرب فاي صاد  . من كتاب اهلل معك أعظم ؟ قال قلت اهلل ال إله إال هو الحي القيوم 

 . وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر 
من قرأ اية الكرسي دبار كال صاال     قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح الجامع )

  .  مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت
 

 الجمع بين ُعلَّوه وقَّربه وأزليته وأبديته: باب                
 

 ( ِخُر َوالظهاِهُر َوال َباِطُن َوُهَو ِبكَّّل َشْيٍء َعِليٌمُهَو األّوُل َوااَل: )قال تعالى
 [ 3 /الحديد ]                                                                    

 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )
اللهم رب الساماوات   : أخذنا مضجعنا أن نقول كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا إذا

األرل ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالَ الحب والنوى ومنزل التورا  واننجيل  و
والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت اخذ بناصيته اللهم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت 

لباطن فليس دونك شيء اقل اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت ا
  عنا الدين وأغننا من الفقر

. 
 إحاطةَّ علمه بجميع المخلوقات: باب                     
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َيْعَلُم َما َيل ُج ِفي األْرِل َوَما َيخ ُرُج ِمن َها َوَما َينِزُل ِمَن الّسَمآِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها َوُهَو : )قال تعالى
 [1 /سبأ] ( الّرِحيُم ال َغفَّوُر

َوِعنَدُه َمَفاِتُح ال َغْيِب اَل َيْعَلُمَهآ ْإاله ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي ال َبّر َوال َبْحِر َوَما َتْسقَّطَّ ِمن َوَرَقٍة : )قال تعالى
 [59 /ألنعام ا( ] ْإاله َيْعَلُمَها َواَل َحّبٍة ِفي ظَّلََّماِت األْرِل َواَل َرط ٍب َواَل َياِبٍس ْإاله ِفي ِكَتاٍب ّمِبيٍن

 /الطالَ ( ] لهَتْعَلُمَوا  َأّن اللهَه َعَلَى كَّّل َشْيٍء َقِديٌر َوَأّن اللهَه َقْد َأَحاَط ِبكَّّل َشْيٍء ِعل َما : )قال تعالى
11] 

مفااتح الغياب   ):قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه حديث ابن عمر)
نزل الغيث، ويعلم ما في األرحام، وما تدري نفاس مااذا   إن اهلل عنده علم الساعة، وي: خمس

 (.تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرل تموت إن اهلل عليم خبير

 
 إثبات السمع والبصر: باب                         

 
  [11 /الشورى ( ] َلْيَس َكِمث ِلِه َشْيٌء َوُهَو الّسِميُع ال َبِصيُر: )قال تعالى

في غزاٍ  فجعلنا ال نصعد شرفات  قال كنا مع رسول اهلل  ( ي الصحيحين حديث أبي موسى ف)
أيهاا  : فقال  وال نعلو شرفات وال نهبطَّ في واٍد إال رفعنا صوتنا بالتكبير فدنا منا رسول اهلل  

: فينكم ل تدعون أصمم وال غائبات إنكم تدعون سميعات بصيرا ، ثم قال  مأربعوا على أنفسك سالنا
 . ال حول وال قو  إال باهلل : اهلل بن قيس أال أعلمك كلمةت هي من كنوز الجنة يا عبد 

 
 

 إثبات المشيئة وانراد : باب                   
 
 َوَلْوآل ْإذ  َدَخل َت َجنهَتَك قَّل َت َما َشآَء اللهُه اَل قَّّوَ  ْإاله ِباللهِه ْإن َتَرِن َأَنا  َأَقّل ِمناَك َمااالت  : )قال تعالى

 [39 /الكهف ( ] َوَوَلدات
 [153/ البقر ( ] َوَلْو َشآَء اللهُه َما اق َتَتلَّوا  َوَلَاِكّن اللهَه َيف َعُل َما ُيِريُد : )قال تعالى
ّيقات َفَمن ُيِرِد اللهُه َأن َيْهِدَيُه َيش َرْح َصْدَرُه ْلإْلْساَلِم َوَمن ُيِرْد َأن ُيِضلهُه َيْجَعْل َصْدَرُه َض: )قال تعالى

 [115 /األنعام ( ] َحَرجات َكَأنهَما َيّصّعُد ِفي الّسَمآِء
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إن اهلل إذا أحب عبدات اساتعمله ،   : قال أن النبي  (الثابت في  صحيح الترمذيحديث أنس )
 .  يوفقه لعمٍل صالٍح قبل الموت : قالوا كيف يستعمله يا رسول اهلل ؟ قال 

ْإَذا َأَراَد اللناُه  » :قاال   أن النبي ( صحيح الترمذي  الثابت في رضي اهلل عنه َأَنٍسحديث ) 
الدُّن َيا َوْإَذا َأَراَد اللنُه ِبَعْبِدِه الشنرم َأْمَسَك َعن ُه ِبَذن ِبِه َحتنى ُياَوفنى   فيِبَعْبِدِه ال َخْيَر َعجمَل َلُه ال ُعقَّوَبَة 

 . « ِبِه َيْوَم ال ِقَياَمِة 
 

 ثبات محبة اهلل ألوليائه على ما يليَ بجاللهإ: باب              
 
 [195 /البقر  ( ] َوَأْحِسنََّوا  ْإّن اللهَه ُيِحّب ال ُمْحِسِنيَن: )قال تعالى
 [4ا /التوبة ( ] َفَأِتّمَوا  ْإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ْإَلَى ُمّدِتِهْم ْإّن اللهَه ُيِحّب ال ُمتهِقيَن: )ً قال تعالى
( ن كَّنتَّْم تَِّحّبوَن اللهَه َفاتهِبُعوِني ُيْحِبْبكَُّم اللهُه َوَيغ ِفْر َلكَّْم ذَّنَّوَبكَّْم َواللهُه َغفَّوٌر ّرِحيٌمقَّْل ْإ: )قال تعالى

 [31 /ال عمران ] 
 [54 /المائد  ( ] َفَسْوَف َيْأِتي اللهُه ِبَقْوٍم ُيِحّبُهْم َوُيِحّبوَنُه : )قال تعالى

أن النباي   :قال  أن النبي ( صحيح البخاريابت في  الث أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )
  قال اهلل تعالى من عاد لي وليات فقد اذنته بالحرب ، وما تقرب إلىم عبدي بشيٍء مماا   :قال

افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فيذا أحببته كنت سمعه الاذي  
ي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ، ولئن ساألني  يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الت

ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذننه ، وما ترددتَّ عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن نفاس الماؤمن   
 .  يكره الموت وأنا أكره مساءته 

إذا أحب اهلل عبدا نادى جبريال  : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  األشعري في الصحيحين) 
إن اهلل يحب فالنا   : حب فالنا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن اهلل ي  : 

  .  فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في األرل
إذا أحب اهلل عبدا حماه  :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح الجامعحديث قتاد  بن النعمان )

   . في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء 
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين سهل بن سعد رضي اهلل عنه حديث )
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فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغادوا  (. ألعطين الراية رجال يفتح اهلل على يديه: )يوم خيبر
يشتكي عينيه، فأمر فدعي لاه، فبصاَ فاي    : فقيل(. أين علي: )وكلهم يرجو أن يعطى، فقال

علاى  : )نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقاال : تى كأنه لك يكن به شيء، فقالعينيه، فبرأ مكانه ح
رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى انسالم، وأخبرهم بما يجب عليهم، فواهلل ألن يهدى 

 (.بك رجل واحد خير لك من حمر النعم
 

 إثبات صفة المغفر  والرحمة هلل تعالى: باب                  
 
ْإّن الهِذيَن اَمنَّوا  َوالهِذيَن َهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  ِفي َسِبيِل اللهِه ُأْوَلَاْئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة اللهاِه  : )قال تعالى

 [111 /البقر  ( ] َواللهُه َغفَّوٌر ّرِحيٌم
 [116/البقر  ( ] َفْيْن َفآُءوا َفْيّن اللهَه َغفَّوٌر ّرِحيٌم: )قال تعالى
 [156 /األعراف ( ] ي َوِسَعت  كَّّل َشْيٍءَوَرْحَمِت: )قال تعالى
 [54 /األنعام ( ] َكَتَب َرّبكَّْم َعَلَى َنف ِسِه الّرْحَمَةٌ : )قال تعالى

إن اهلل لما قضاى  ):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.إن رحمتي سبقت غضبي: الخلَ، كتب عنده فوَ عرشه

إن اهلل يادني  :قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه مرحديث ابن ع)
نعام أي  : أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أتعرف ذنب كذا: المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول

سترتها علياك فاي الادنيا، وأناا     : رب، حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال
هؤالء الاذين  }: وأما الكافر والمنافَ، فيقول األشهاد. ب حسناتهأغفرها لك اليوم، فيعطى كتا

 .{كذبوا على ربهم أال لعنة اهلل على الظالمين
يا ابَن اَدَم ْإنهَك : قاَل اهلل َتَباَرَك وتَعالى»: َيقَّوُل :قال  أن النبي ( حديثَّ أنس صحيح الترمذي)

يا ابَن اَدَم َلْو َبَلَغت ذَّنَّوُبَك َعَنااَن  . ما كاَن ِفيَك َواَل ُأَباْليَما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرتَّ َلَك َعَلى 
يا ابَن اَدَم إنهَك َلْو َأَتْيَتِني ِبقََّراِب األْرِل َخَطاَيا ثَّاّم  . الّسَماِء ثَّّم اْسَتغ َفْرَتِني َغَفْرتَّ َلَك َواَل ُأَباْلي

 .« َراِبَها َمغ ِفَر تأَلَتْيتََّك ِبقَّ اَل تَّش ِرُك بي َشْيئاتَلِقيَتِني 
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 إثبات رضا اهلل تعالى وغضبه وكراهيته وسخطه: باب         

 
 [119 /المائد  ( ] َعن ُهْم َوَرُضوا  َعن ُه َذْلَك ال َفْوُز ال َعِظيُم ّرِضَي اللهُه: )قال تعالى
َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعّد َلُه  َوَغِضَب اللهُهَجَهنهُم َخاْلدات ِفيَها َوَمن َيق تَّْل ُمْؤِمنات ّمَتَعّمدات َفَجَزاُؤُه : )قال تعالى

 [93 /النساء ( ] َعَذابات َعِظيمات
انِبَعاَثُهْم َفَثّبَطُهْم َوِقيَل اق ُعاُدوا    َوَلَاِكن َكِرَه اللهُهَوَلْو َأَراُدوا  ال خَُّروَج ألَعّدوا  َلُه ُعّد ت : )قال تعالى
 [46 /التوبة ( ] يَنَمَع ال َقاِعِد
 [11 /محمد ( ] َوَكِرُهوا  ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم َمآ َأْسَخَط اللهَهَذْلَك ِبَأنهُهُم اتهَبُعوا  : )قال تعالى

إن اهلل  :قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسالم   رضي اهلل عنهأنس بن مالك حديث  )
 . حمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليهاليرضى عن العبد أن يأكل األكلة في

إن اهلل لما قضاى  ):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.إن رحمتي سبقت غضبي: الخلَ، كتب عنده فوَ عرشه

: إن اهلل حارم علايكم  : )قال النبي  :قال ( الثابت في  الصحيحين  المغير  بن شعبة حديث)
قيل وقال، وكثار  الساؤال، وإضااعة    : وكره لكم. وَ األمهات ووأد البنات، ومنع وهاتعق

 (.المال
والاذي  :قاال   أن النباي   (صحيح مسلم  الثابت في   أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إال كان الذي في السماء سااخطا  
 . رضى عنهاعليها حتى ي

 
 إثبات الوجه هلل تعالى : باب                     

 

 

 [10 /الرحمن ( ] َوَيْبَقَى َوْجُه َرّبَك ذَّو ال َجاَلِل َواْنك َراِم: )قال تعالى
 [11 /القصص ( ] كَّّل َشْيٍء َهاْلٌك ْإاله َوْجَهُه : )قال تعالى

قل هاو  }: لما نزلت هذه اآلية  :قال ( الثابت في صحيح البخاريجابر رضي اهلل عنه حديث  )
أعاوذ  : )قال رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم  . {القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   51 

أو يلبسكم شيعا ويذيَ بعضاكم  }(. أعوذ بوجهك: )قال. {أو من تحت أرجلكم}: قال(. بوجهك
 (.هذا أيسر :هذا أهون، أو: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. {بأس بعل

من استعاذ  : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح أبي داود رضي اهلل عنه  ابن عباسحديث  )
 . باهلل فأعيذوه ومن سألكم بوجه اهلل فأعطوه

 
 إثبات اليدين هلل تعالى: باب                    

 
 (تَّ ِبَيَدّي َأْسَتك َبْرَت َأْم كَّنَت ِمَن ال َعاْليَنَقاَل َيْيْبِليُس َما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ْلَما َخَلق : )قال تعالى

 [05 /ص ]                                                                           
 ( َمْبُسوَطَتاِن َوَقاَلِت ال َيُهوُد َيُد اللهِه َمغ لَّوَلة  غَّلهت  َأْيِديِهْم َولَِّعنَّوا  ِبَما َقالَّوا  َبْل َيَداُه: )قال تعالى

 [64 /المائد  ]                                                                          
: قال اهلل عز وجل :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 :وقاال . ، سحاء الليل والنهاار يد اهلل مالئ ال تغيضها نفقة: َ عليك، وقالِفن ُأ يا بن ادم َِفن َأ

أرأيتم ما أنفَ منذ خلَ السماء واألرل فينه لم يغل ما في يده، وكان عرشه على المااء،  
 (.وبيده الميزان يخفل ويرفع

جاء حبر مان األحباار إلاى     :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
أن اهلل يجعل السماوات على إصابع  : د، إنا نجديا محم: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

واألرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخالئَ علاى  
نواجاذه تصاديقا لقاول     إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى بدت

اهلل حاَ قادره واألرل جميعاا    وما قدروا }: الحبر، ثم قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .{قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون

 

 
 إثبات العينين هلل تعالى: باب                      

 
 (َواْصِبْر ْلُحك ِم َرّبَك َفْينهَك ِبَأْعُيِنَنا َوَسّبْح ِبَحْمِد َرّبَك ِحيَن َتقَّوُم: )قال تعالى
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 [41 /الطور ]                                                                
 [46 /طه ( ] َقاَل اَل َتَخاَفآ ْإنهِني َمَعكََّمآ َأْسَمُع َوَأَرَى: )قال تعالى

في غزاٍ  فجعلنا ال نصعد شرفات  قال كنا مع رسول اهلل  ( حديث أبي موسى في الصحيحين )
أيهاا  : فقال  طَّ في واٍد إال رفعنا صوتنا بالتكبير فدنا منا رسول اهلل  وال نعلو شرفات وال نهب

: فينكم ل تدعون أصمم وال غائبات إنكم تدعون سميعات بصيرا ، ثم قال  مأربعوا على أنفسك سالنا
 . ال حول وال قو  إال باهلل : يا عبد اهلل بن قيس أال أعلمك كلمةت هي من كنوز الجنة 

 
 إن ربكم حيٌي كريم: باب                        

 
 إن ربكم حيي كريم يستحي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث سلمان في صحيح )

   . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رفع يديه 
 

 إن ربكم حيٌي ستير: باب                     
 

إن اهلل َحيٌي ِستير يحُب الحياَء والستر ،  : قال أن النبي ( حديث يعلى في صحيح أبي داود)
 . فيذا اغتسل أحدكم فليستتر 

  
 وصف اهلل بالعز : باب                     

  
  [10 /فاطر ( ] َمن َكاَن ُيِريُد ال ِعّزَ  َفِللهِه ال ِعّز َّ َجِميعات: )قال تعالى
 [11 /ص ( ] يَنَقاَل َفِبِعّزِتَك الَّغ ِوَينهُهْم َأْجَمِع: )قال تعالى

إن إبلايس لعناه اهلل قاال وعزتاك     :قال  أن النبي  ( حديث أبي سعيد في صحيح الجامع )
وعزتي وجاللي ال : وجاللك ال أبرح ُأغوي بني ادم ما دامت األرواح فيهم ، فقال اهلل عز وجل 

 .  ابرح أغفر لهم ما استغفروني 
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 إثبات صفة القدر : باب                         

 
( َوَما َكاَن اللهُه ْلُيْعِجَزُه ِمن َشْيٍء ِفي الّسَماَواِت َواَل ِفي األْرِل ْإنهُه َكاَن َعِليمات َقِديرات: )قال تعالى

 [44 /فاطر ] 
 (ّل َشْيٍء َقِديٌرَفاْعفَّوا  َواْصَفُحوا  َحتهَى َيْأِتَي اللهُه ِبَأْمِرِه ْإّن اللهَه َعَلَى كَّ: )قال تعالى

 [109 /البقر  ]                                                                 
اهلل،  يياا نبا  : أن رجال قال (الثابت في الصحيحين أنس بن مالك رضي اهلل عنه حديث )

يا أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدن: )كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال
 (.قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة

 
 نفي المثل عن اهلل تعالى: باب                  

 
 [11 /الشورى ( ]َلْيَس َكِمث ِلِه َشْيٌء َوُهَو الّسِميُع ال َبِصيُر: )قال تعالى

ني كاذب ): قال اهلل :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
إني لان أعياده   : ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول

اتخذ اهلل ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن : كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول
 (.{ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد}. لي كفؤا أحد

 

 
 نفي الشريك عن اهلل تعالى:  باب                

 
َوقَِّل ال َحْمُد ْللهِه الهِذي َلْم َيتهِخذ  َوَلدات َوَلم َيكَّْن لهُه َشِريٌك ِفي ال ُمل ِك َوَلْم َيكَّْن لهُه َوْلّي ّمَن : )قال تعالى

 [111 /انسراء ( ] الذهّل َوَكّبْرُه َتك ِبيرات
 [11 /البقر  ( ] َوَأن تَّْم َتْعَلُموَن َفاَل َتْجَعلَّوا  للهِه َأنَدادات: )قال تعالى
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أي الذنب أعظم : سألت النبي : قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
ثام أن  : )ثم أي؟ قاال : إن ذلك لعظيم، قلت: قلت(. أن تجعل هلل ندًّا وهو خلقك: )عند اهلل؟ قال

ونزلات  : قال (.ثم أن تزاني بحليلة جارك: )ثم أي؟ قال: قلت(. تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك
والذين ال يدعون مع اهلل إلها اخار  } :هذه اآلية تصديقا لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .{وال يقتلون النفس التي حرم اهلل إال بالحَ وال يزنون
 

 
 إثبات ُعلَّو اهلل تعالى على مخلوقاته: باب            
 
 ( ّوُل َوااَلِخُر َوالظهاِهُر َوال َباِطُن َوُهَو ِبكَّّل َشْيٍء َعِليٌمُهَو األ: )قال تعالى

 [ 3 /الحديد]                                                             
 (َأَأِمنتَّْم ّمن ِفي الّسَمآِء َأن َيخ ِسَف ِبكَُّم األْرَل َفْيَذا ِهَي َتُموُر: )قال تعالى

 [16 /الملك ]                                                               
 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )

اللهم رب الساماوات   : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول
َ الحب والنوى ومنزل التورا  واننجيل األرل ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فال و

والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت اخذ بناصيته اللهم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت 
اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقل 

 . عنا الدين وأغننا من الفقر
أال تأمنونني وأناا   :قال  أن النبي  (في الصحيحين  الثابترضي اهلل عنه  سعيد يأبحديث )

 (.أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء

 :قال للجارية  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث معاوية ابن الحكم )
 . ها فينها مؤمنةأعتق : قالت أنت رسول اهلل قال ؟ قال من أنا،  قالت في السماء  ؟ أين اهلل

 
 باب استواء اهلل تعالى على عرشه                    
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 [5 /طه ( ] الّرْحَمَاُن َعَلى ال َعْرِش اْسَتَوَى: )قال تعالى
: قال اهلل عز وجل :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 :وقاال . د اهلل مالئ ال تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهاار ي: َ عليك، وقالِفن ُأ يا بن ادم َِفن َأ

أرأيتم ما أنفَ منذ خلَ السماء واألرل فينه لم يغل ما في يده، وكان عرشه على المااء،  
 (.وبيده الميزان يخفل ويرفع

 
 باب إثبات معية اهلل تعالى                     

 
 [4 /لحديد ا( ] َمَعكَّْم َأْيَن َما كَّنتَّْم: )قال تعالى
 [46 /طه ( ] َقاَل اَل َتَخاَفآ ْإنهِني َمَعكََّمآ َأْسَمُع َوَأَرَى: )قال تعالى
 [111 /النحل ( ] ْإّن اللهَه َمَع الهِذيَن اتهَقوا  ّوالهِذيَن ُهم ّمْحِسنَّوَن: )قال تعالى

ي باي  قال اهلل تعالى أنا عند ظن عباد : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
وأنا معه إذا ذكرني ، فين ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في مأٍل ذكرته فاي  
مٍل خيٌر منهم ، وإن تقنرب إليم  شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليم ذراعا تقربت إليه باعا 

 .و إن أتاني مشيا أتيته َهْرَوَلةت 
 

 تعالى  باب إثبات الكالم هلل                   
 
ََّ ِمَن اللهِه َحِديثات: )قال تعالى   [10 /النساء ( ] َوَمْن َأْصَد
ََّ ِمَن اللهِه ِقيالت: )قال تعالى  [111 /النساء ( ] َوَمْن َأْصَد
 [164 /النساء ( ] َوَكلهَم اللهُه ُموَسَى َتك ِليمات: )قال تعالى

 :قال  لنبي أن ا (الثابت في الصحيحين أبي سعيد رضي اهلل عنه  حديث)

أخرج بعث الناار،  : يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يا ادم، فيقول: يقول اهلل: )قال
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذاك حين يشايب الصاغير،   : وما بعث النار؟ قال: قال

(. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ولكنم عاذاب اهلل شاديد  
أبشاروا، فاين مان ياأجوج     : )يا رسول اهلل، أينا ذلك الرجل؟ قال: فاشتد ذلك عليهم فقالوا
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(. والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا ثلث أهل الجناة : ومأجوج ألفات ومنكم رجالت، ثم قال
والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا شطر أهل الجناة،  : )فحمدنا اهلل وكبمرنا، ثم قال: قال

 (.مة في ذراا الحمارق إن مثلكم في األمم كمثل الشعر  البيضاء في جلد الثور األسود، أو كالُر
ما منكم مان  : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه عدي بن حاتم حديث )

 أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدمم من عملاه، 
وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدمم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهاه، فااتقوا   

ِّ تمر   (.النار ولو بِش
 

 من اهلل تعالى القرانتنزيل                      
 
 [155 /األنعام ( ] َوَهَاَذا ِكَتاٌب َأنَزل َناُه ُمَباَرٌك: )قال تعالى
 (َأنَزل َناُه ْإَلْيَك ُمَباَرٌك لهَيّدّبُرَوا  اَياِتِه َوْلَيَتَذكهَر ُأْولَّو األل َباِبِكَتاٌب : )قال تعالى

 [19 /ص ]                                                                  
إنهاي  »: قاال   أن النباي  ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهَزْيِد بِن َأرقَم حديث ) 
ِمَن ٌك ِفيكَّْم َما ْإْن َتمّسك تَّْم ِبِه َلْن َتِضلهوا َبْعِدي أَحُدُهَما َأْعَظُم ِمَن ااَلَخِر ِكَتاُب اللهِه َحْبٌل َمْمُدوٌد َتاِر

الّسَماء إلى اأَلْرِل وِعت َرِتي َأْهل َبْيِتي َوَلْن َيَتَفّرَقا حتهى َيِرَدا َعَلاّي ال َحاْوَل َفاان ظَُّروا َكْياَف     
 .«ي ِفيهَماَتخ لَّفوِن

تركاتَّ  : )قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )  
 (فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهلل وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليم الحول 

 
 إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة               

 
 [13 ،11/القيامة ( ] ْإَلَى َرّبَها َناِظَر  *  نهاِضَر   ُوُجوٌه َيْوَمْئٍذ: )قال تعالى
 [16 /يونس ( ] لهلهِذيَن َأْحَسنَّوا  ال ُحْسَنَى َوِزَياَد  : )قال تعالى

، إذ  كنا عند النباي   :قال  (الثابت في الصحيحين جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه حديث )
سترون ربكم كما ترون هذا، ال تضامون في رؤيته،  أما إنكم: )نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال
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: ثام قاال  (. فين استطعتم أن ال تغلبوا على صال  قبل طلوا الشمس وقبل غروبهاا فاافعلوا  
 [130 /طه] { وسبح بحمد ربك قبل طلوا الشمس وقبل غروبها}
 :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهُصَهْيٍب حديث ) 

ْإَذا َدَخَل َأْهُل ال َجنهِة ال َجنهَة، َناَدى ُمَناٍد ْإّن َلكَّاْم  »: قاَل{ ْللهِذيَن َأْحَسنَّوا ال ُحْسَنى َوِزَياَد  }ْلِه في َقْو
شافَّ  ينكِعن َد اهلل َمْوِعدات، َقالَّوا َأَلْم ُيَبّيْل ُوُجوَهَنا َوُيَنّجيَنا ِمَن النهاِر َوُيْدِخل َنا ال َجنهَة؟ َقالَّوا َبَلى، َف

 .«ِر ْإَلْيِهَظَفَواهلل َما َأْعَطاُهْم َشْيئات َأَحّب ْإَلْيِهْم ِمَن الن: ال ِحَجاُب، قاَل
 

 

 إثبات  نزول اهلل تعالى كل ليلٍة إلى السماء الدنيا              

 

ينزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلاة إلاى   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
من يساألني    ؟ من يدعوني فأستجيب له   : دنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول السماء ال
   . من يستغفرني فأغفر له   ؟ فأعطيه 

 
  هلل تعالى الفرح والضحكإثبات صفتي                  

 
هلل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا ساقط   : قال  أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين)

   . يره قد أضله بأرل فال  عليه بع
يضحك اهلل إلى رجلين يقتال أحادهما     : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

اآلخر يدخالن الجنة يقاتل هذا في سبيل اهلل فيقتل ثم يتوب اهلل على القاتل فيسلم فيقاتال فاي   
    . سبيل اهلل فيستشهد 

 
 عجب هلل تعالىإثبات صفة ال                       

 
 [11 /الصافات  ( ]َبْل َعِجْبَت َوَيْسخَُّروَن: )قال تعالى
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يعجب رباك مان   : قال  أن النبي ( حديث عقبة بن عامر في صحيحي أبي داوود والنسائي)
انظروا إلاى    : راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصال  و يصلي فيقول اهلل عز و جل 

   . يخاف مني قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة عبدي هذا يؤذن و يقيم الصال  
 

 إثبات القدم هلل تعالى                           

 
  : تحاجت النار و الجنة فقالات الناار   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

و  فما لاي ال يادخلني إال ضاعفاء النااس      : أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين و قالت الجنة 
إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي و قال   : فقال اهلل عز و جل للجنة   سقطهم ؟

إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي و لكل منكما ملؤها فأماا الناار فاال      : للنار 
قط فهنالك تمتلئ و ينزوي بعضها إلى بعال   قٍط  : تمتلئ حتى يضع اهلل قدمه عليها فتقول 

   . ظلم اهلل من خلقه أحدا و أما الجنة فين اهلل ينشئ لها خلقا فال ي
 إثبات صفة  القرب هلل تعالى                        

 
 (ِجيُب َدْعَوَ  الدماِا إذا َدَعانأَوإذا َساَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفاني َقِريٌب : )تعالى قال

 [  116 / البقر ]                                                            
في غزاٍ  فجعلنا ال نصعد شرفات  قال كنا مع رسول اهلل  ( حديث أبي موسى في الصحيحين )

أيهاا  : فقال  وال نعلو شرفات وال نهبطَّ في واٍد إال رفعنا صوتنا بالتكبير فدنا منا رسول اهلل  
: إنكم تدعون سميعات بصيرا ، ثم قال  فينكم ل تدعون أصمم وال غائبات مأربعوا على أنفسك سالنا

 . ال حول وال قو  إال باهلل : يا عبد اهلل بن قيس أال أعلمك كلمةت هي من كنوز الجنة 
 

 ما يدخل في انيمان باليوم اآلخر: باب                    
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]*[  في سؤال الملكين: فصل : 
العبد إذا ُسئل في قبره يشاهد أن ال إلاه إال   : قال  أن النبي (  حديث البراء في الصحيحين)

يثبت اهلل الذين امنوا بالقول الثابت في الحيا  الادنيا  ) اهلل وأن محمدات عبد ورسوله فذلك قوله 
 ( . وفي اآلخر  

إن العبد إذا وضع في قباره و تاولى عناه    : قال  ي أن النب(  حديث أنس في الصحيحين)
ما كنت تقول في هاذا    : أصحابه حتى أنه يسمع قرا نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن له 

انظار إلاى     : أشهد أنه عبد اهلل و رسوله فيقاال    : لمحمد فأما المؤمن فيقول   ؟ الرجل 
َ  ، لجنة فيراهما جميعامقعدك من النار قد أبدلك اهلل به مقعدا من ا   الكاافر  و  و أما المنااف

ال دريات و ال تليات ثام يضارب       : ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له   : فيقول 
   . فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين رَ من حديد ضربةتابمط

ر الميات أتااه   إذا قب :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة)
ما كنت تقول فاي هاذا     :المنكر و لآلخر النكير فيقوالن  ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدهما

عبد اهلل و رسوله أشهد أن ال إله إال اهلل و أن محمد   : ما كان يقول هو   : فيقول   ؟ الرجل 
ون ذراعاا فاي   قد كنا نعلم أنك تقول ثم يفسح له في قبره سابع   : عبده و رسوله فيقوالن 

نم كنومة   : أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقوالن   : نم فيقول   : سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال 
العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إليه حتى يبعثه اهلل من مضجعه ذلك و إن كان منافقا قال 

أنك تقول ذلك فيقال  قد كنا نعلم  : سمعت الناس يقولون قوال فقلت مثله ال أدري فيقوالن   : 
التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضالعه فال يزال فيها معذبا حتى يبعثه اهلل مان    : لألرل 

   . مضجعه ذلك 
 

 ونعيمهالقبر  عذابفي : فصل                    
 

َعةَّ اْدِخلَّوا ال ِفْرَعاْوَن اَشادم   النناُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها غَُّدّوا َوَعِشّيا َوَيْوَم َتقَّوُم السما:)لقوله تعالى 
 [ 46/غافر]( ال َعَذاِب
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إن النِذيَن َقالَّوا َربَُّنا اللنُه ثَّمم اْسَتَقاُموا َتَتَنازمُل َعَلاْيِهُم ال َمالْئَكاةَّ أال    :)تعالى في المؤمنين  وقوله
 [30/فصلت]( ُدوَنَتَخافَّوا َوال َتْحَزنَّوا َواْبِشُروا ِبال َجننِة النِتي كَّن تَّْم تَّوَع

خرج النبي صلى اهلل عليه وسلم :قال  (الثابت في الصحيحين أبي أيوب رضي اهلل عنه حديث )
 (.يهود تعذب في قبورها: )وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا، فقال

رسول اهلل صلى اهلل سألت :قالت  (الثابت في صحيح البخاري عائشة رضي اهلل عنها حديث ) 
فماا  : قالت عائشة رضي اهلل عنها(. نعم، عذاب القبر حَ: )القبر، فقالعليه وسلم عن عذاب 

 .رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد صلى صال  إال تعوذ من عذاب القبر
أن رسول اهلل صالى   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديث )

فقاال  (. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم: )لاهلل عليه وسلم كان يدعو في الصال ، ويقو
إن الرجل إذا غرم حادث فكاذب،   : )ما أكثر ما تستعيذ يا رسول اهلل من المغرم؟ قال: له قائل

 (.ووعد فأخلف

إذا قبر الميات أتااه    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة) 
ما كنت تقول فاي هاذا     :المنكر و لآلخر النكير فيقوالن  املكان أسودان أزرقان يقال ألحدهم

عبد اهلل و رسوله أشهد أن ال إله إال اهلل و أن محمد   : ما كان يقول هو   : فيقول   ؟ الرجل 
قد كنا نعلم أنك تقول ثم يفسح له في قبره سابعون ذراعاا فاي      : عبده و رسوله فيقوالن 

نم كنومة   : أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقوالن   : نم فيقول   : سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال 
العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إليه حتى يبعثه اهلل من مضجعه ذلك و إن كان منافقا قال 

قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال   : سمعت الناس يقولون قوال فقلت مثله ال أدري فيقوالن   : 
لتئم عليه فتختلف أضالعه فال يزال فيها معذبا حتى يبعثه اهلل مان  التئمي عليه فت  : لألرل 

  . مضجعه ذلك 
لوال أن تادافنوا  :قال  أن النبي  (الثابت في السلسة الصحيحة  رضي اهلل عنه حديث أنس )

 .لدعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القبر 
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]*[ القيامة الكبرى وما يجري فيها: فصل :  
 : تعاد األرواح إلى األجساد وُيحشر الناس حفا  عرا  غَّْرال (1)

ََ َمن ِفي الّسَماَواِت َوَمن ِفي األْرِل ْإاله َمن َشآَء اللهاُه ثَّاّم   : )قال تعالى َونَِّفَخ ِفي الّصوِر َفَصِع
  [61 /الزمر ( ] نَِّفَخ ِفيِه ُأخ َرَى َفْيَذا ُهْم ِقَياٌم َينظَُّروَن

َقالَّوا  َيَوْيَلَنا َمان َبَعَثَناا   *  َونَِّفَخ ِفي الّصوِر َفْيَذا ُهم ّمَن األْجَداِث ْإَلَى َرّبِهْم َينِسلَّوَن: )قال تعالى
ََ ال ُمْرَسلَّوَن  (ِمن ّمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الّرْحمَاُن َوَصَد

 [51 ،51/يس ]                                                           
: قالت عائشاة  . تحشرون حفا  عرا  غرال : قال  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)

 . من أن يهمهم ذلك  ُداألمُر أش: الرجال والنساُء ينظُر بعضهم إلى بعل فقال 
تحشرون حفا  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهما حديث )

فأول مان يكساى   . {بدأنا أول خلَ نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما}: عرا  غرال، ثم قرأ
إنهم : أصحابي، فيقال: إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول

:  ، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بان ماريم   لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم
فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شايء  وكنت عليهم شهيدا ما دمت }

 (.{إن تعذبهم فينهم عبادك وإن تغفر لهم فينك أنت العزيز الحكيم. شهيد

 :دنو الشمس من الخلَ بمقدار ميل  (2)

تدنوا الشمس يوم القيامة مان  : قال  أن النبي ( حديث المقداد ب األسود في صحيح مسلم )
نهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرَ فمنهم من يكون الخلَ حتى تكون م

يه و منهم من يلجمه العرَ َوق إلى كعبيه و منهم من يكون إلى ركبتيه و منهم من يكون إلى ِح
   . ، وأشار إلى فيه إلجاما 

هب يعرَ الناس يوم القيامة حتاى ياذ    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
   . عرقهم في األرل سبعين ذراعا يلجمهم حتى يبلغ اذانهم 

 : نصُب الموازين( 3)
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َوَنَضُع ال َمَواِزيَن ال ِقْسَط ْلَيْوِم ال ِقَياَمِة َفاَل تَّظ َلُم َنف ٌس َشْيئات َوْإن َكاَن ِمث َقاَل َحّبٍة ّماْن  : )قال تعالى
 [40 /األنبياء  ( ]يَنَخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفَى ِبَنا َحاِسِب

َوَمْن َخفهت  َمَواِزينَُّه فُأْوَلاَاْئَك الهاِذيَن   * َفَمن َثقََّلت  َمَواِزينَُّه َفُأْوَلَاْئَك ُهُم ال ُمف ِلُحوَن: )قال تعالى
  [104،  103/المؤمنون ( ]َخِسُرَوا  َأنفََّسُهْم ِفي َجَهنهَم َخاْلُدوَن

أناا  :] أن يشفع لي يوم القيامة فقاال   ت النبي سأل: قال ( حديث أنس في صحيح الترمذي)
قلت فين لم . اطلبني أوُل ما تطلبني عند الصراط : قلت يا رسول اهلل فأين أطلبك ؟ قال [ فاعل

فاطلبني : ؟ قال الميزانقلت فين لم ألقك عند .  الميزان فاطلبني عند: ألقك عند الصراط ؟ قال 
 . المواطن  الحول فيني ال ُأخطئ هذه الثالث عند

                                   
                  ]*[ األعمال تَّوزن : 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين) 
   . سبحان اهلل و بحمده سبحان اهلل العظيم   : الميزان حبيبتان إلى الرحمن 

                            
                ]*[صحائف األعمال تَّوزن :  

 برجٍل صاُحُي: قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) 
من أمتي يوم القيامة على رءوس الخالئَ فينشر له تسعة و تسعون سجال كل سجل مد البصر 

أظلمك   : ال يا رب فيقول   : فيقول   ؟ نكر من هذا شيئا هل ت  : ثم يقول اهلل تبارك و تعالى 
فيهااب الرجال     ؟ ألك عذر ألك حسنة   : ال يا رب ثم يقول   : فيقول   ؟ كتبتي الحافظون 

بلى إن لك عندنا حسنة و إنه ال ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها   : ال فيقول   : فيقول 
يا رب ما هذه البطاقاة ماع     : أن محمدا عبده و رسوله فيقول أشهد أن ال إله إال اهلل و   : 

إنك ال تظلم فتوضع السجالت في كفة و البطاقة في كفة فطاشات    : فيقول   ؟ هذه السجالت 
   . السجالت و ثقلت البطاقة 

                ]*[ُيوزن َنف ُسه لالعاِم : 
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إنه ليأتي الرجل العظايم السامين ياوم     :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
( فال نقيم لهم يوم القيامة وزنات  ) وقال اقرءوا إن شئتم   .القيامة ال يزن عند اهلل جناح بعوضة

 : نشُر الدواوين( 4)

َقااُه  باا َيل  ماة ِكَتا اَوكَّلن إنسان ألزمناه َطاْئَرُه ِفي ُعنَِّقِه َونَّخ ِرُج َلاُه َياْوَم ال ِقيَ  : )قال اهلل تعالى
 (14، 13/انسراء ( ]َك َحِسيباِكَتاَبَك َكَفى ِبَنف ِسَك ال َيْوَم َعَلْي اق َرأ*َمن شَّورا

إلاى أهلاِه   َوَين َقِلاُب  *ِحَسابا َيِسيرا  َفأما َمْن أوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَسْوَف ُيَحاَسُب:)تعالى  وقال
  ( َوَيْصَلى َسِعيرا*  ْهِرِه َوأما َمْن أوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء َظ*َمْسُرورا 

 [11:0/االنشقاَ]                                                            
    ( َوأما َمْن أوِتَي ِكَتاَبُه ِبِشَماْلِه َفَيقَّوُل َيا َلْيَتِني َلْم أوَت ِكَتاِبَيْه):تعالى  وقال

 [15/الحاقة]                                                             
إذا أراد عبدي أن يعمل :  قال اهلل تعالى : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

سيئةت فال تكتبوها عليه حتى يعملها ، فين عملها فاكتبوها بمثلهاا ، وإن تركهاا مان أجلاي     
ن تركها مان أجلاي فاكتبوهاا    فاكتبوها له حسنة ، وإذا  أن يعمل حسنةت فاكتبوها بمثلها ، وإ

 . بعشِر أمثالها إلى سبعمائِة ضعف 
إذا مرل العبد أو سافر كتب اهلل تعاالى    :قال  أن النبي ( حديث أبي قتاد  في الصحيحين)

  . مقيم  صحيٌح ه وهوله ما كان يعمل
 : ما عمله اننسان من الحسنات  يكتب في صحائف األعمال ]*[ 
إذا أراد عبدي أن يعمل :  قال اهلل تعالى : قال  أن النبي ( صحيحينحديث أبي هرير  في ال)

سيئةت فال تكتبوها عليه حتى يعملها ، فين عملها فاكتبوها بمثلهاا ، وإن تركهاا مان أجلاي     
فاكتبوها له حسنة ، وإذا  أن يعمل حسنةت فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها مان أجلاي فاكتبوهاا    

 . ضعف  بعشِر أمثالها إلى سبعمائِة
إذا مرل العبد أو سافر كتب اهلل تعاالى    :قال  أن النبي ( حديث أبي قتاد  في الصحيحين)

  . مقيم  صحيٌح ه وهوله ما كان يعمل
 : ما همم به اننسان من الحسنات ثم منعه مانع يكتب في صحائف األعمال ]*[
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لعبد أو سافر كتب اهلل تعاالى  إذا مرل ا  :قال  أن النبي ( حديث أبي قتاد  في الصحيحين)
  . مقيم  صحيٌح ه وهوله ما كان يعمل

 :ما نواه اننسان من الحسنات  يكتب في صحائف األعمال  ]*[ 
َوَمن ُيَهاِجْر ِفي َسِبيِل اللهِه َيِجْد ِفي األْرِل ُمَراَغمات َكِثيرات َوَسَعةت َوَمن َيخ اُرْج ِمان   : )قال تعالى

َلى اللهِه َوَرُسوْلِه ثَّّم ُيْدِرك ُه ال َمْوتَّ َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعلَى اللهِه َوَكااَن اللهاُه َغفَّاورات    َبْيِتِه ُمَهاِجرات ْإ
  [100 /النساء  ( ]ّرِحيمات

   : يكتب في صحائف األعمال من السيئات ما عمله اننسان وما همم به وما نواه ]*[
  [15 /الجاثية( ] ِه َوَمْن َأَسآَء َفَعَلْيَها ثَّّم ْإَلَى َرّبكَّْم تَّْرَجُعوَنَمْن َعِمَل َصاْلحات َفِلَنف ِس: )قال تعالى

إذا التقى المسلمان بسايفيهما فالقاتال و    :قال  أن النبي ( حديث أبي بكر  في الصحيحين )
إنه كان حريصا   : قال   ؟ يا رسول اهلل هذا القاتل فما بال المقتول   : المقتول في النار قيل 

    . على قتل صاحبه 
إنماا الادنيا   : قال  أن النبي ( حديث أبي كبشة األنماري في صحيحي الترمذي وابن ماجة)

 : ألربعة نفر 
فهو يتقي في ماله ربه ويصُل فيه رحمه ويعلم هلل فيه حقه فهذا : عبٌد رزقه اهلل ماالت وعلمات *

 . بأحسن المنازل عند اهلل 
فهو يقول لو أن لي ماالت لعملتَّ بعمل فالن ، فهو بنيته : م يرزقه ماالتورجٌل رزقه اهلل علمات ول*

 وهما في األجر سواء 
فهو يخِبطَّ في ماله ال يتقي فيه رباه وال يصاُل فياه    : ماالت ولم يرزقه علمات ورجٌل رزقه اهلل*

 . رحمه وال يعلم هلل فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند اهلل 
فهو يقول لو أن لي ماالت لعملتَّ بعمل فالن ، فهاو بنيتاه   : الت وال علماورجٌل لم يرزقه اهلل ما*

 .وهما في الوزر  سواء 
 : حساب الخالئَ( 5)
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حتاى   يوم القيامة ال تزول قدما عبٍد: قال  أن النبي ( حديث أبي برز  في صحيح الترمذي)
اله من أين اكتسبه و فيم عن عمره فيم أفناه و عن مو فيم أباله  شبابهعن  : سأل عن أربع ُي

  .أنفقه و عن علمه ما فعل فيه
 ]*[الفرَ بين محاسبة المؤمن و محاسبة الكافر : 

إن اهلل تعالى يدني المؤمن فيضاع علياه   : قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
رب حتاى  نعم أي   : فيقول   ؟ أتعرف ذنب كذا   ؟ أتعرف ذنب كذا   : يقول ، ستره يكنفه و

سترتها عليك في الدنيا و أنا أغفرها لاك    : إذا قرره بذنوبه و رأى في نفسه أنه قد هلك قال 
هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة اهلل على   : الكافر فيقول األشهاد وو أما المنافَ ؛ اليوم

   . الظالمين 
]*[   : 

ما يحاسب باه العباد ياوم القياماة     أول   :قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح الجامع)
   . الصال  فين صلحت صلح له سائر عمله و إن فسدت فسد سائر عمله 

 : أول ما يقضي بين الناس في الدماء ]*[ 
أول ما يقضى بين الناس يوم القياماة    :قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في الصحيحين)

   . في الدماء 
]*[حسابمن الناس من يدخل الجنة بال  : 

ُعِرضت عليم األمم فجعل يمُر النباي  : قال  أن النبي ( حديثَّ ابن عباس في الصحيحين )
معه الرجل والنبُي معه الرجالن والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ، ورأيتَّ ساوادات  
كثيرات سدم األفَ فرجوتَّ أن تكون أمتي فِقيل هذا موسى وقومه ، ثم ِقيل لَي انظار هكاذا   
وهكذا فرأيتَّ سوادات كثيرات سدم األفَ فِقيل هؤالء أمتَّك ومع هؤالِء سابعون ألفاات يادخلون    

ََ الناُس ولم يبيْن لهم ، فتذاكَر أصحاُب النبِي  فقالوا نحن ُولادنا   الجنَة بغيِر حساب فتفرم
ون وال هم الذين ال يتطيرون وال يكتو} فقال  في الشرك ولكن هؤالء أبناؤنا ، فبلغ النبي 

أمنهم أنا يا رساوَل اهلل ؟  : فقام ُعكناشةَّ ابن ِمحصن فقال { يسترقون وعلى ربهم يتوكلون 
 . سبقك بها ُعكناشة : أمنهم أنا ؟ قال  لأنت منهم ، فقام اخر فقا: قال 
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]*[الحساب اليسير هو العرل ومن نوقش الحساب ُعذهِّب : 

. ليس أحٌد يحاسبُ  يوم القيامة إال هلك : قال  أن النبي  (حديث عائشة في الصحيحين )
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساابات  ) أليس قد قال اهلل : فقلت يا رسول اهلل 

وليس أحٌد يناقش الحساب ياوم القياماة إال    إنما ذلك العرل فقال رسول اهلل ( يسيرات 
 . عذِّب 

 :  الحول المورود للنبي  ( 6)

حوضي مسير  شهر و زوايااه  : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في الصحيحين ) 
سواء و ماؤه أبيل من اللبن و ريحه أطيب من المسك و كيزانه كنجوم السماء مان يشارب   

   . منه فال يظمأ أبدا 
السماء إن في حوضي من األباريَ بعدد نجوم  :قال  أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين )
 .   
 و حوضي كماا باين المديناة     :قال  أن النبي ( حديث حارثة بن وهب  في الصحيحين )

   . صنعاء
 ]*[الحول موجوٌد اآلن : 
ط لكم و أناا  َرإني بين أيديكم َف    :قال  أن النبي (  حديث عقبة بن عامر في الصحيحين ) 

 لسات أخشاى   و إني  ن مقامي هذا ، م يه عليكم شهيد و إن موعدكم الحول و إني ألنظر إل
   .اهعليكم أن تشركوا و لكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسو

]*[ لكل نبي حول يرده المؤمنون من أمته : 
ْإّن »: قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهبن جندب  َسُمَرَ  حديث ) 

 .«وَن َأّيُهْم َأك َثُر واِرَد ت َوْإنهي َأْرُجوا َأْن َأكَّوَن َأك َثَرُهْم َواِرَد تْلكَّّل َنِبٍي َحْوضات َوْإنهُهْم َيَتَباَه
 : الِصاَراط( 0) 

 
                      

]*[ ُيضرب الِصراط بين ظهري جهنم : 
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ثم يؤتى بالجسار   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  سعيد يأبحديث )
َمْدَحَضاة  َمِزلناة ، علياه    : )يا رسول اهلل، وما الجسار؟ قاال  : قلنا(. ي جهنمفُيجعل بين ظهر

السعدان، المؤمن : خطاطيف وكالليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة، تكون بنجد، يقال لها
عليها كالطرف وكالبرَ وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فنااج مسالنم ونااج مخادوش،     

 .يمر اخرهم يسحب سحبات ومكدوس في نار جهنم، حتى
]*[ يجوز الناس الصراط على قدر أعمالهم : 

ثم يؤتى بالجسار   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  سعيد يأبحديث )
َمْدَحَضاة  َمِزلناة ، علياه    : )يا رسول اهلل، وما الجسار؟ قاال  : قلنا(. فُيجعل بين ظهري جهنم

السعدان، المؤمن : لطحة لها شوكة عقيفة، تكون بنجد، يقال لهاخطاطيف وكالليب، وحسكة مف
عليها كالطرف وكالبرَ وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فنااج مسالنم ونااج مخادوش،     

 .ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر اخرهم يسحب سحبات
]*[ من جاز الصراط وقف على قنطر  بين الجنة والنار: 

يخلص المؤمنون من النار : قال  أن النبي (  ي صحيح البخاري فأبي سعيد الخدري حديث )
فيحبسون على قنطر  بين الجنة والنار فيقُص لبعضهم من بعل  مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا ُهذِّبوا ونقوا ُأذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده ألحدهم أهدى بمنزلاه  

 .  دنيافي الجنة منه بمنزله كان في ال
 لاه من كانات  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

إن ، ا وال درهما  اتدينار ليوم قبل أن اليكون اه ه منل َلفليتَح من ِعْرضه أو شيء  ألخيه مظلمة 
 (.ِملت عليه كان له حسنات  ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُح

 : لواء الحمد( 1)
أن النبي  (الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة  رضي اهلل عنهأبي َسِعيٍد ال خَّْدِرّي حديث ) 
  َأَنا َسّيُد َوَلِد اَدَم َيْوَم ال ِقَياَمِة َواَل َفخ َر، َوِبَيِدي ْلَواُء ال َحْمِد َواَل َفخ َر، َوَماا ِماْن َنِباّي    »: قال

َه َعن ُه األْرُل َواَل َفخ َرَيْوَمْئ  .«ٍذ، اَدَم َفَمْن ِسَواُه إاله َتْحَت ْلَواْئي، َوَأَنا َأّوُل َمْن َتن َش
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 انيمان بالجنة والنار

 

 ُس َوال ِحَجاَر َّ ُأِعّدت  ْلل َكاِفِريَنَفْين لهْم َتف َعلَّوا  َوَلن َتف َعلَّوا  َفاتهقَّوا  النهاَر الهِتي َوقَّوُدَها النها: )قال تعالى
َها َوَبشهِر الهِذين اَمنَّوا  َوَعِملَّوا  الّصاْلَحاِت َأّن َلُهْم َجنهاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األن َهاُر كَّلهَما ُرِزقَّوا  ِمن * 

َتَشاِبهات َوَلُهْم ِفيَهآ َأْزَواٌج ّمَطّهَر   َوُهْم ِمن َثَمَرٍ  ّرْزقات َقالَّوا  َهَاَذا الهِذي ُرِزق َنا ِمن َقْبُل َوُأتَّوا  ِبِه ُم
  [15 ،14 –البقر  ( ]ِفيَها َخاْلُدوَن

  [15 ،14النجم ( ]ِعنَدَها َجنهةَّ ال َمْأَوَى*  ِعنَد ِسْدَرِ  ال ُمنَتَهَى: )قال تعالى
 وحده ال من شهد أن ال إله إال اهلل :قال  أن النبي ( حديث عباد  بن الصامت في الصحيحين)

شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن عيسى عبده و رسوله و كلمته ألقاها إلى ماريم و  
  . روح منه و أن الجنة حَ و النار حَ أدخله اهلل الجنة على ما كان من عمل

 ]*[الجنة والنار موجودان اآلن : 
: اآلياة  -ال عماران  : سور ( ]ت  ْلل ُمتهِقيَنَوَجنهٍة َعْرُضَها الّسَماَواتَّ َواألْرُل ُأِعّد: )قال تعالى

133]  
َفْين لهْم َتف َعلَّوا  َوَلن َتف َعلَّوا  َفاتهقَّوا  النهاَر الهِتي َوقَّوُدَها النهااُس َوال ِحَجااَر َّ   ) النار  يف تعالىقال  و

 [14: اآلية -البقر  : سور ( ]ُأِعّدت  ْلل َكاِفِريَن
 بالغادا ِ إذا مات أحدكم عرل عليه مقعده  :قال  لنبي أن ا( حديث ابن عمر في الصحيحين)

  :و العشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة و إن كان من أهل النار فمن أهل النار يقاال 
   . هذا مقعدك حتى يبعثك اهلل إليه يوم القيامة 

رأيات  اطلعت في الجناة ف   :قال  أن النبي ( حديث عمران بن ُحَصين في صحيح البخاري)
   . أكثر أهلها الفقراء و اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء 

بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فايذا أناا    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
لعمر بن الخطاب فذكرت   : قالوا   ؟ لمن هذا القصر   : بامرأ  تتوضأ إلى جانب قصر فقلت 

   .  غيرتك فوليت مدبرا
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 ]*[يفنيان أبدات الجنة والنار ال : 
َوالّساِبقَّوَن األّولَّوَن ِمَن ال ُمَهاِجِريَن َواألن َصاِر َوالهِذيَن اتهَبُعوُهم ِبْيْحَساٍن ّرِضَي اللهاُه  : )قال تعالى

( يَهآ َأَبدات َذْلَك ال َفاْوُز ال َعِظايمُ  َعن ُهْم َوَرُضوا  َعن ُه َوَأَعّد َلُهْم َجنهاٍت َتْجِري َتْحَتَها األن َهاُر َخاْلِديَن ِف
 [100: اآلية -التوبة : سور ]
ََ  *  ْإّن الهِذيَن َكَفُروا  َوَظَلُموا  َلْم َيكَِّن اللهُه ْلَيغ ِفَر َلُهْم َواَل ْلَيْهِدَيُهْم َطِريقاات : )قال تعالى و ْإاله َطِريا

  [169 ،161/النساء ( ]ى اللهِه َيِسيراتَجَهنهَم َخاْلِديَن ِفيَهآ َأَبدات َوَكاَن َذْلَك َعَل
كهيئة كبٍش أملاح فيناادي   يؤتى بالموت  :قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في الصحيحين)

هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعام هاذا    فيشرئبون وينظرون فيقول   ! يا أهل الجنة   :  مناٍد
هل تعرفون  يشرئبون وينظرون فيقول ف  ! يا أهل النار   :  يناديثم  الموت وكلهم قد راه ، 

يا أهل الجنة خلوٌد فال ماوت  : ثم يقول فيذبح  هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد راه ، 
َوَأن ِذْرُهْم َيْوَم ال َحْسَرِ  ْإذ  قَِّضَي األْمُر َوُهْم ِفي : )تعالى خلوٌد فال موت ثم قرأ قوله ويا أهل النار 
   . [39: اآلية -مريم : سور ( ]ْؤِمنَّوَنَغف َلٍة َوُهْم اَل ُي

 
 

 الشفاعة
 
َوَكْم ّمن ّمَلٍك ِفي الّسَماَواِت اَل تَّغ ِني َشَفاَعتَُّهْم َشْيئات ْإاله ِمن َبْعِد َأن َيْأَذَن اللهاُه ْلَمان   : )قال تعالى

 ( 16/ النجم (  ) َيَشآُء َوَيْرَضَى
لكل نبٍي دعو   لكل نبي دعو  مساتجابة   قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

فتعجل كل نبي دعوته و إني خبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة فهي نائلاة إن شااء اهلل   
  . من مات من أمتي ال يشرك باهلل شيئا 

قلت يا رسول اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يوم . قال ( : حديثَّ أبي هرير  صحيح البخاري ) 
ننتَّ يا أبا هريرَ  أن ال يسأ لني عن هذا الحديِث أحٌد أومَل منك لما رأياتَّ مان   القيامة ؟ لقد ظ

حرصَك على الحديث ، أسعُد الناِس بشفاعتي يوم القيامِة من قال ال إ له إ ال اهلل خالصاات مان   
 . ِقِبِل نفسه 
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 .قال شفاعتي ألهِل الكبائِر من أمتي  أن النبي ( أبي داوود حديث أنس في صحيح ) 
 ]*[ أوالت الشفاعة العظمى : 

 09/ انسراء ( ) َوِمَن ال لهْيِل َفَتَهّجْد ِبِه َناِفَلةت لهَك َعَسَى َأن َيْبَعَثَك َرّبَك َمَقامات ّمْحُمودات: )قال تعالى
) 
اللهام    : من قال حين يسمع الناداء  :  قال  أن النبي ( حديث جابر في صحيح البخاري ) 

امة و الصال  القائمة ات محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محماودا  رب هذه الدعو  الت
   . الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع : قال ( حديث ابن عمر في صحيح البخاري ) 
فاذلك ياوم    لى محماد  يا فالن اشفع يا فالن اشفع حتى تنتهي الشفاعة إ  : نبيها يقولون 

   . يبعثه اهلل المقام المحمود 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضاهم فاي   قال  أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين ) 

بعل فيأتون ادم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بيبراهيم فينه خليال  
يكم بموسى فينه كليم اهلل فيأتون موسى فيقول الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عل

لست لها ولكن عليكم بعيسى فينه روح اهلل وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم 
فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بهاا ال   بمحمد 

يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لاك  تحضرني اآلن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا ف
وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلَ فأخرج منها من كان فاي قلباه   
مثقال شعير  من إيمان فأنطلَ فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال ياا  

رب أمتي أمتي فيقال انطلَ محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذر  أو خردلة من إيمان فأنطلَ فأفعل ثم أعاود فأحماده   
بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعاط واشافع   

أدنى مثقال حبة تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلَ فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
 . خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلَ فأفعل 

]*[ ثانيات شفاعة النبي في استفتاح باب الجنة : 
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أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا أكثار  : قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح مسلم ) 
 . الناس تبعات 

  : ب الجنة فأستفتح فيقول الخازن اتي با:  قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح مسلم )
    . بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك   : محمد فيقول   : فأقول   ؟ من أنت 

]*[ ًشفاعة النبي :  ثالثا في إخراج الموحدين من النار : 

يخرج قوٌم من النار بعد ما مساهم منهاا   : قال  أن النبي (حديث أنس في صحيح البخاري)
 .نة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين سفٌع فيدخلون الج

يخرج من النار من كان في قلباه مثقاال    أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح الترمذي )
   . ذر  من انيمان 

 : خروج أقواٌم من النار برحمة اهلل تعالى بدون شفاعة الشافعين: رابعاً 

بيون والمالئكاة والمؤمناون   فيشفع الن: قال  أن النبي ( حديث أبي سعيٍد في الصحيحين) 
بقيت شفاعتي فيقبُل قبضةت من النار فيخرج أقوامات قد امتحشوا فُيلقاون فاي   : فيقول الجبار 

 . نهٍر بأفواه الجنة ُيقال له ماء الحيا  فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل 
 ]*[  شفاعة النبي :  خامسات في تخفيف عذاب أبي طالب : 
فقاال لعلاه تنفعاه    0وذكر عنده   عمه  أنه سمع النبي ( ديث أبي سعيد في الصحيحينح) 

يعني أباا   -شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه 
   .  -طالب 

 
  أسعد الناس بشفاعة النبي                        

 
قال أسعد الناس بشفاعتي ياوم القياماة    أن النبي  (حديث أبي هرير  في صحيح البخاري) 

   . ال إله إال اهلل خالصا مخلصا من قلبه   : من قال 
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 انيمان بالقدر: باب                              

 
 [49 /القمر ( ] ْإنها كَّّل َشْيٍء َخَلق َناُه ِبَقَدٍر: )قال تعالى

جااء مشاركو قاريش     :قاال   (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )
يسحبون فاي الناار علاى     يوم )يخاصمون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في القدر فنزلت 

 ( .وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر
المؤمن القاوي  : قال أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )

خير وأحب إلي اهلل من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال 
تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل فين 

 . لو تفتح عمل الشيطان
إني أعلماك كلماات     ! غالم  يا : قال أن النبي (   حديث ابن عباس في صحيح الترمذي)

احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل تجده تجاهك إذا سألت فاسأل اهلل و إذا استعنت فاستعن باهلل و اعلم 
أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك و لو اجتمعوا 

 الصحف رفعت األقالم و جفتعلى أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إال قد كتبه اهلل عليك 

 .   
لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا  :قال  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهبن عمر حديث  )

قال فأخبرني عن انيماان   ثم استدل بقول النبي  فأنفقه ما قبل اهلل منه حتى يؤمن بالقدر
 . بالقدر خيره وشرهقال أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 

إن : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهعباد  بن الصامت حديث ) 
أول ما خلَ اهلل القلم فقال له اكتب قال رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقاوم  

ير هذا فليس الساعة يا بني إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول من مات على غ
 .مني
اَل »:قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنهَجاِبِر ْبِن َعْبِد اللنِه حديث ) 

ُه َأنم َما َأخ َطَأُيْؤِمُن َعْبٌد َحتنى ُيْؤِمَن ِبال َقَدِر َخْيِرِه َوَشرِِّه َحتنى َيْعَلَم َأنم َما َأَصاَبُه َلْم َيكَّْن ْلُيخ ِطَئُه َو
 «َلْم َيكَّْن ْلُيِصيَبُه 
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: قاال        أن النباي  ( ما الثابت في صاحيح أباي داوود   رضي اهلل عنهبن عمر حديث ) 
 . القدرية مجوس هذه األمة إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم

 
 األربعة أركان انيمان بالقدر                         

 
]*[ مان بعلم اهلل السابَ القديم األزلي األبدياني:  الركن األول : 

اَل َيْعُزَب َعن ُه ِمث َقاُل َذّرٍ  ِفي الّسَماَواِت َواَل ِفي األْرِل َواَل َأْصَغُر ِمن َذْلَك َواَل َأك َبُر  : )قال تعالى
 [3  /سبأ ( ] ْإاله ِفي ِكَتاٍب ّمِبيٍن

ْعَلُمَهآ ْإاله ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي ال َبّر َوال َبْحِر َوَما َتْسقَّطَّ ِمن َوَرَقٍة َوِعنَدُه َمَفاِتُح ال َغْيِب اَل َي: )قال تعالى
 [59 /األنعام ( ] ْإاله َيْعَلُمَها َواَل َحّبٍة ِفي ظَّلََّماِت األْرِل َواَل َرط ٍب َواَل َياِبٍس ْإاله ِفي ِكَتاٍب ّمِبيٍن

ياا رساول اهلل،   : قلت  :قال (الصحيحين الثابت في رضي اهلل عنه  بن ُحصين عمرانحديث )
ََ له: )فيما يعمل العاملون؟ قال  (.كَّلٌّ ُمَيسمٌر ْلَما خَِّل

إن الغاالم  :قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي بن كعب حديث  )
 . الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش ألرهَ أبويه طغيانا وكفرا

دعي رسول اهلل صالى اهلل  * قالت  (ا الثابت في صحيح مسلم  عنهرضي اهلل عائشةحديث  )
عليه وسلم إلى جناز  صبي من األنصار فقلت يا رسول اهلل طوبى لهذا عصفور من عصاافير  
 الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن اهلل خلَ للجنة أهال خلقهم لهاا 

 .خلقهم لها وهم في أصالب ابائهم  أهال للناروهم في أصالب ابائهم وخلَ 
]*[  انيمان بكتابة علمه األزلي في اللوح المحفوظ: الركن الثاني : 

 [11 /يس ( ] َوكَّّل شْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفَي ْإَماٍم ّمِبيٍن: )قال تعالى
َذْلَك ِفي ِكَتاٍب ْإّن َذْلَك َعَلاى اللهاِه    َأَلْم َتْعَلْم َأّن اللهَه َيْعَلُم َما ِفي الّسَمآِء َواألْرِل ْإّن: )قال تعالى

 [00 /الحج ( ] َيِسيٌر
كان النباي صالى اهلل     :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه علي حديث )

ما منكم من أحد، إال وقد كتب : )عليه وسلم في جناز ، فأخذ شيئا فجعل ينكت به األرل، فقال
يا رسول اهلل، أفال نتكل على كتابنا ونادا العمال؟   : قالوا(. ن الجنةمقعده من النار ومقعده م
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اعملوا فكل ميسر لما خلَ له، أما من كان من أهل السعاد  فييسر لعمل أهل الساعاد ،  : )قال
. فأماا مان أعطاى واتقاى    }: ثم قرأ. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاو 

 .اآلية(. {وصدَ بالحسنى
إني أعلمك كلمات احفظ   ! يا غالم  : قال أن النبي ( ابن عباس في صحيح الترمذيحديث )

اهلل يحفظك احفظ اهلل تجده تجاهك إذا سألت فاسأل اهلل و إذا استعنت فاستعن باهلل و اعلام أن  
األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك و لاو اجتمعاوا   

 الصحف روك بشيء لم يضروك بشيء إال قد كتبه اهلل عليك رفعت األقالم و جفتعلى أن يض

 .  
 أن النبي  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهعبد اهلل بن عمرو بن العاص حديث  )

 . كتب اهلل مقادير الخالئَ قبل أن يخلَ السماوات واألرل بخمسين ألف سنة :قال 
حدثنا رسول اهلل : قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين عنه رضي اهلل  حديث ابن مسعود)

إن أحدكم يجمع في بطن أماه أربعاين   : )صلى اهلل عليه وسلم، وهو الصادَ المصدوَ، قال
ُيرسل اهلل الَمَلك فينفَّخَّ فيه ، ثم  مثل ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغَة علقةت يكون ، ثمنطفة  يومات

وشقي أو ساعيد، فاواهلل إن أحادكم     وعملِه رزقه وأجلهبكتب : مات وُيْؤَمُر بأربِع كل الروح 
ذراا، فيسبَ عليه الكتاب فيعمل بعمال   إال، حتى ما يكون بينه وبينها الجنة يعمل بعمل أهل ل

ذراا،  إال، حتى ما يكاون بيناه وبينهاا    النارفيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل  النارأهل 
 (.فيدخلها الجنةعمل أهل فيسبَ عليه الكتاب، فيعمل ب

إن أول ما خلَ اهلل القلام    :قال  أن النبي ( حديث عباد  بن الصامت في صحيح أبي داود)
اكتب مقادير كل شايء حتاى تقاوم      : قال   ؟ يا رب و ما أكتب   : اكتب قال   : فقال له 

   . الساعة من مات على غير هذا فليس مني 
]*[ مشيئة اهلل النافذ  وقدرته الشاملةانيمان ب: الركن الثالث : 
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 [11 /يس ( ] ْإنهَمآ َأْمُرُه ْإَذا َأَراَد َشْيئات َأن َيقَّوَل َلُه كَّن َفَيكَّوُن: )قال تعالى
( ] وما تشاءون إال أن يشاء اهلل رب العاالمين  * لمن شاء منكم أن يستقيم : ) قال اهلل تعالى 

 [  19، 11: التكوير 
 [ 111: األنعام ( ] شاء ربك ما فعلوه  ولو) : وقال تعالى 

 [ 352: البقرة ]  (ولو شاء اهلل ما اقتتلوا ولكن اهلل يفعل ما يريد ) : وقال تعالى  
 [13:األنعام (] ولو شئنا ألتينا كل نفس هداها : ) وقال تعالى 

 [111هود ( ] ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحد  : )وقال تعالى  
إن اهلل زوى لاي   :قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  ي اهلل عنهرضثوبان حديث  )

األرل فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنازين  
األحمر واألبيل وإني سألت ربي ألمتي أن ال يهلكها بسنة عامة وأن ال يسلط عليهم عدوا من 

إن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فينه ال يرد وإناي  سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم و
أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفساهم يساتبيح   
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا 

 . ويسبي بعضهم بعضا
رأيت النبي  :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  البراء ابن عازبحديث )

 :صلى اهلل عليه وسلم يوم الخندَ ينقل معنا التراب، وهو يقول
 وال صمنا وال صلينا ***واهلل لوال اهلل ما اهتدينا )

 وثبِّت األقدام إن القينا ***فأنزلن سكينة علينا 
 (.وا فتنة أبيناإذا أراد ***والمشركون قد بغوا علينا 

  ]*[الخلَ:  الركن الرابع : 
 [1: الملك ( ]عمالت أحسنالذي خلَ الموت والحيا  ليبلوكم أيكم : ) تعالى قال 

ََّ َواألْمُر َتَباَرَك اللهُه َرّب ال َعاَلِميَن: )قال تعالى   [54 /األعراف ( ] َأاَل َلُه ال َخل 
سمعت النباي صالى اهلل    :قال  (ي الصحيحين الثابت فرضي اهلل عنه  جبير بن مطعمحديث )

أم خلقوا من غيار شايء أم هام    }: عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية
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أم عنادهم خازائن رباك أم هام     . أم خلقوا السماوات واألرل بال ال يوقناون  . الخالقون
 .كاد قلبي أن يطير. {المسيطرون

إن اهلل لما قضاى  ):قال  أن النبي  (بت في الصحيحين الثاهرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.إن رحمتي سبقت غضبي: الخلَ، كتب عنده فوَ عرشه

 

                               منهج  أهل السنة والجماعة : باب 
 

  إتباا اثار النبي : أوال  ظاهرا وباطنا: 
 تهِبُعوِني ُيْحِبْبكَُّم اللهُه َوَيغ ِفْر َلكَّْم ذَّنَّوَبكَّْم َواللهُه َغفَّوٌر ّرِحايمٌ قَّْل ْإن كَّنتَّْم تَِّحّبوَن اللهَه َفا: )قال تعالى

 [31 ،31ال عمران ( ]قَّْل َأِطيُعوا  اللهَه َوالّرُسوَل فْين َتَولهْوا  َفْيّن اللهَه اَل ُيِحّب ال َكاِفِريَن* 
يدخلون الجنة إال من أبى كل أمتي : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري )

   . من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى :  ، قيل ومن يأبى يا رسول اهلل ؟ قال 
  إتباا سبيل السابقين األولين من المهاجرين واألنصار: ثانيات : 

ُعوُهم ِبْيْحَساٍن ّرِضَي اللهاُه  َوالّساِبقَّوَن األّولَّوَن ِمَن ال ُمَهاِجِريَن َواألن َصاِر َوالهِذيَن اتهَب: )قال تعالى
( َعِظايمُ َعن ُهْم َوَرُضوا  َعن ُه َوَأَعّد َلُهْم َجنهاٍت َتْجِري َتْحَتَها األن َهاُر َخاْلِديَن ِفيَهآ َأَبدات َذْلَك ال َفاْوُز ال  

  [100: اآلية -التوبة : سور ]
  إتباا وصية النبي :ثالثات ن المهديينفي التمسك بسنته الخلفاء الراشدو :  
أوصايكم  : قاال   أن النبي ( حديث العربال بن سارية في صحيحي أبي داوود والترمذي )

بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و أن أمر عليكم عبد حبشي فينه من يعش منكم بعدي فسايري  
اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضاوا عليهاا   

   . لنواجذ و إياكم و محدثات األمور فين كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة با
ال تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي : )قال  أن  النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح البخاري)

 ( .  بيده ، لو انفَ أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ ُمدم أحدهم وال نصيفه 
خير الناس قرني ثم الذين يلاونهم ثام   : قال  النبي أن ( حديث ابن مسعود في الصحيحين)

   . الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبَ شهاد  أحدهم يمينه و يمينه شهادته 
  أنهم يعظمون الكتاب والسنة : رابعات:  
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ََّ ِمَن اللهِه َحِديثات: )قال تعالى  [10: اآلية -النساء : سور ( ]َوَمْن َأْصَد
 [111: اآلية -النساء : سور ( ]لهِه ِقيالتِمَن ال: )قال تعالى و
قال تركت فيكم شيئين لن تضالوا بعادهما    أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
  .  كتاب اهلل و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا عليم الحول  : 
الجل يوشك : قال  أن النبي ( حديث المقدام بن معد يكرب في صحيحي أبي داوود والترمذي)

متكئًأ على أريكته ُيحدمث بحديٍث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل فما وجدنا فياه مان   
رسول اهلل مثل ما حارمم   ما حرموإن ، حالٍل استحللناه وما وجدنا فيه من حراٍم حرممناه ، أال 

 . اهلل 
ني ُأوتيات القاران   قال أال وإ أن النبي ( حديث المقدام بن معد يكرب في صحيح أبي داود)

 .ومثله معه 
قال نضمر اهلل امرءا سمع  أن النبي ( حديث زيٍد بن ثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي )

 منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه و رب حامل فقه ليس بفقيه

 .  
  سموا بأهل الكتاب ويقادمون كاالم   يؤثرون كالم اهلل تعالى على كالم غيره ولهذا : خامسات

 :على كالم غيره ولهذا سموا بأهل السنة  النبي 
كان إذا خطب احمرت عيناه و قال أن النبي :  قال أن النبي ( حديث جابر في صحيح مسلم )

أما بعد فين : ثم يقول  صبحكم و مساكم   : عال صوته و اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول 
الهدي هدي محمد و شر األمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و  خيراهلل و أصدَ الحديث كتاب 

   . كل بدعة ضاللة
  الجماعة رحمة و الفرقة عذابأنهم مجتمعون على الحَ لعلمهم أن : سادسات :  
الجماعة رحمة و الفرقة عذاب  : قال أن النبي ( في صحيح الجامع يرحديث النعمان بن بش)
 .   
  اهم يزنون أقوال الناس وأعمالهم باألصول الثالثة الكتااب والسانة وانجماا   أن: سابعات ، 

 أو فعله أو إقراره    فالكتاب هو القران ، والسنة قول النبي 
ِمنَّاوَن ِباللهاِه َوال َياْوِم    َفْين َتَناَزْعتَّْم ِفي َشْيٍء َفُرّدوُه ْإَلى اللهِه َوالّرُسوِل ْإن كَّن تَّْم تَّْؤ: )تعالى قال

  [59: اآلية -النساء : سور ( ]ِخِر َذْلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويالتآَلا
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 ال يجمع أمتي أو أمة محماد  إن اهلل:  قال أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح الترمذي) 
 .على ضاللة 

  أن الناس عندهم في الوالء والبالء ثالثة أقسام : ثامنات:  
 لونه موالة تامة يوا: من كان مؤمنات مستقيمات * 
 من كان كفارات أثيمات يعادونه معاد ت تامة * 

من خلط عمالت صالحات واخر سيئات يوالونه بقدر ما عنده من العمل الصالح ويعادونه بقدر ما * 
 . عنده من السيئات 

  الكف عما شجر من الصحابة ويعتقدون أن كل واحٍد منهم مجتهٌد مثاب ، وخطاؤه  : تاسعات
 :وهاب يغفره ال

إذا حكم الحاكم فاجتهاد فأصااب فلاه     : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
   . أجران و إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد 

  يتولون أزواجه ويترضون عنهن ويؤمنون أنهن أزواجه في اآلخار  ،  وأنهان    : عاشرات
وأنهن أمهات المؤمنين في االحتارام      أفضل نساء هذه األمة ؛ لمكانتهن عند رسول اهلل 

 :والتوقير 
 [6: اآلية -األحزاب : سور ( ]ِهْم َوَأْزَواُجُه ُأّمَهاتَُّهمالنهِبّي َأْوَلَى ِبال ُمْؤِمِنيَن ِمْن َأن فَِّس: )قال تعالى

َواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبدات ْإّن َذْلكَّاْم  َوَما َكاَن َلكَّْم َأن تْؤذَّوا  َرُسوَل اللهِه َواَل َأن َتنِكُحَوا  َأْز: )قال تعالى و
ويعتقدون تحاريم نكااحهن ، وأنهان     [53: اآلية -األحزاب : سور ( ]َكاَن ِعنَد اللهِه َعِظيمات

من كل سوء ويتبرؤون ممن اذاهن أو سبهن ويحرمون الطعن فيهن وقاذفهن ولاذلك    مبرات
َوَماا  : )قال تعالى و. وتدنيس  يكفر من قذف واحد  منهن ؛ والن ذلك يستلزم نقص النبي 

ِه َكاَن َلكَّْم َأن تْؤذَّوا  َرُسوَل اللهِه َواَل َأن َتنِكُحَوا  َأْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبدات ْإّن َذْلكَّاْم َكااَن ِعناَد اللها    
  [53: اآلية -األحزاب : سور ( ]َعِظيمات
  احترام وتوقير أهل بيت النبي:  الحادي عشر يته بذلك امتثاالت لوص. 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم باه  : قال   أن النبي ( حديث زيد بن أرقم في صحيح الترمذي)

لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود مان الساماء إلاى األرل و    
   . عترتي أهل بيتي و لن يتفرقا حتى يردا علي الحول فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
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ارقبوا محمدات في : أن أبا بكٍر رضي اهلل تعالى عنه قال ( ن عمر في صحيح البخاريحديث اب)
 [ أي احفظوه فيهم .  ] أهل بيته 

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة : الثاني عشر. 
ه فين من رأى منكم منكرا فليغيره بيد :قال   أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح مسلم )

   . لم يستطع فبلسانه فين لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف انيمان 
  أبارارا   النصح لوال  األمور وإقامة الحج والجهاد والجمع واألعياد معهم:  الثالث عشر ،

 .كانوا أو فجارا والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية اهلل 
 قاالوا    . الدين النصايحة  : قال   أن النبي ( م حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسل)

 . للهه وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم  : قال ؟ لمن يا رسول اللهه 
  النصح لجميع األمة وبث المحبة واأللفة والتعاون بين المسلمين : الرابع عشر. 

وهو ثابت في ]  ( بعضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه :)  مطبقين في ذلك قول النبي 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثال  : ) وقوله  [ عن أبي موسى األشعري  الصحيحين

وهو ثابت في ]   (الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي 
 .  [ النعمان بن بشيرعن  الصحيحين

  ومحاسن األعمال ، كالصدَ والبر وانحساان  الدعو  إلى مكارم األخالَ : الخامس عشر
إلى الخلَ ، والشكر عند النعم ، والصبر على البالء ، وحسن الجوار والصحبة ، وغير ذلاك  

 .  من األخالَ المحمود  شرعا وعرفا تأسيات بالنبي 
البر حسن الخلَ و انثم ماا  : قال   أن النبي ( في صحيح مسلمحديث النواس ابن سمعان )

  .  في صدرك و كرهت أن يطلع عليه الناسحاك 

قال لم يكن رسول اهلل فاحشاات وال متفحشاات وكاان    ( حديث عبد اهلل بن عمرو في الصحيحين)
 . إن من خياركم أحسنكم أخالقات : يقول 

  .  إنما بعثت ألتمم صالح األخالَ: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
ما من شيء أثقال  : قال  أن النبي ( في صحيحي أبي داوود والترمذي داء حديث أبي الدر )

 . في الميزان من حسن الخلَ ، فين اهلل ُيْبِغُل الفاحَش البذيء 
إن المؤمن ليدرك بحسن الخلَ درجة : قال  أن النبي ( في صحيح أبي داود  ئشةحديث عا)

  .  القائم الصائم
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  ئ األخالَ ، كالكذب والعقوَ وانسااء  إلاى الخلاَ ،    النهي عن مساو: السادس عشر
والتسخط من القضاء ، والكفر بالنعمة ، وانساء  إلى الجيران واألصحاب ، وغير ذلاك مان   

  .األخالَ المذمومة شرعا أو عرفا 
 
 

                                   كتاب الفقه 
 
 
 

 

 كتاب الطهار                          
 

]*[ األشياء التي تثبت نجاستها بالدليل: 
[1]  بول اآلدمي وغائطه: 
قال قام أعرابي فباال فاي   (  الثابت في صحيح البخاري  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

على بوله َسجالت من ماء أو ذنوبَا من  ادعوه وهر يقو المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي 
 (ين ولم تبعثوا ُمعسرين ماء فينما بعثتم ُميسر

أن النباي قاال إذا وطائ    (أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )
 ( أحدكم بنعله األذى فين التراب له طهور 

[1 ] المذي والودي: 
لمكان ابنته  قال كنت رجاَل مذاءَا ، وكنت أستحي أن أسال النبي ( حديث علي متفَ عليه ) 

 { يغسل ذكره ويتوضأ} مقداد بن أألسود فسأله فقال فأمرت ال
أما المني فهاو  المني والودي والمذي : قال ( اودحديث ابن عباس الثابت في  صحيح أبي د) 

 (  الذي منه الغسل ، وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكريك وتوضأ وضوءك للصال
[3 ] روث ما ال يؤكل لحمه: 
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الغائط فاأمرني أن اتياه    قال أتى النبي  ( الثابت في  صحيح البخاري حديث ابن مسعود ) 
هذا } وألقى الرْوثة وقال  فأخذهماولم أجد ثالثا ، فأتيته برْوثة  بثالثة أجمار ، فوجدت حجرين

 {رجس أو ركس 
[4 ]  دم الحيل : 

يات إحادانا   فقالات أرأ  إلى النبي   قالت جاءت امرأ( الصحيحينحديث أسماء الثابت في  )
 (تحيل في الثوب كيف تصنع ؟ قال تحته ثم تقرضه بالماء وتنضُحه وتصلي فيه 

[5 ]َّعاب الكلب ل : 
قال إذا ولغ الكلب في اننااء   أن النبي (  الصحيحينحديث عبد اهلل بن المَغفَنل الثابت في ) 

   . فاغسلوه سبع مرات و عفروه الثامنة بالتراب 
[6  ] الميتة : 
 .إذا دبغ انهاب فقد طهر }قال    أن النبي ( صحيح مسلم  الثابت في   يث ابن عباس حد) 

]*[ ويستثنى من كون الميتة نجسة أشياء :  
 : ميتة السمك والجراد ( 1
قال أحلت لكام     يأن النب( الثابت في  صحيح ابن ماجه ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 

   . فالكبد و الطحال   : فالحوت و الجراد و أما الدمان   : ميتتان و دمان أما  الميتتان
 كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك :ميتة ما ال دم له سائل ( 1
إذا وقع : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )  

جناحيه داء و في اآلخر شفاء الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه  فين في أحد ى 
.         

 
 تَّطنهر النجاسة بحسب ما جاء الدليل بكيفية تطهيرها              

 
[1]  تطهير جلد الميتة بالدباغ : 
 . {إذا ُدبغ انهاب فقد طهر } قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم ) 
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وجد شا  ميتة أعطيتها ميمونة فقال هل   أن النبي (  الصحيحينحديث ميمونة الثابت في ) 
 (انتفعتم بها قالوا إنها ميتة قال إ نما حرم أكلها 

[1 ] تطهير انناء إذا ولغ فيه الكلب : 
قال إذا ولغ الكلب في انناء  أن النبي (   الثابت في  الصحيحين حديث عبد اهلل بن المغفل ) 

   . نة بالتراب فاغسلوه سبع مرات و عفروه الثام
 : تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيل 

فقالت أرأيات إحادانا    جاءت امرأ  إلى النبي :قالت (  الصحيحينحديث أسماء الثابت في ) 
 ( تحيل في الثوب كيف تصنع ، قال تحتَّه ثم تقرضه بالماء و تنضُحُه وتصلي فيه 

[4 ]  تطهير ذيل ثوب المرأ : 
(  والترمذي أبي داوود م بن عبد الرحمن بن عوف الثابت في  صحيحي حديث أم ولد نبراهي) 

: أنها سألت أم سلمة فقالت إني امرأ  َأطَيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ، فقالات أم سالمة   
 { يطهره ما بعده }  قال النبي  

[5]  تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع: 
قال َيغسل من  أن النبي ( و ا لنسائي بي داوود ألحديث أبي السمح الثابت في  صحيحي )  

 ( بول الجارية و َيرَش من بول الغالم 
[6]  تطهير أسفل النعل: 
جاء  أحدكم المساجد   اقال إذ أن النبي  ( أبي داوود حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح )  

 ( هما فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فين رأى خبثات فليمسه باألرل ثم ليصل في
[0  ] تطهير األرل : 
قال قام أعرابي فباال فاي   ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

على بوله سجاَل من  ماء أو ذنوباَا   ادعوه وهر يقو المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي 
 ( من ماء فينما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ُمعسرين 

[1 ]وب من المذي تطهير الث: 
كنت ألقى من المذي شد  وعناء :قال ( أبي داوود حديث سهل بن حنيف الثابت في  صحيح ) 

فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء ، فقلت  و كنت أكثر من االغتسال فذكرت ذلك لرسول اهلل 
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باك  يكفيك أن تأخذ كفَا من ماء فتنضح باه ثو : يا رسول اهلل كيف ما يصيب ثوبي منه ؟ قال 
 ( حيث ترى أنه قد أصاب منه 

  
 ياهباب الم
 

 

]*[ أقسام المياه: 

 أقسام المياه على الصحيح قسمان: 
 :طهور  [1]

 [41: اآلية -الفرقان : سور ( ]َوَأنَزل َنا ِمَن الّسَمآِء َمآًء َطُهورات: )تعالى قال
يسكت   رسول اهلل  كان : قال (  الصحيحينالثابت في  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

بين التكبير و بين القراء  إسكاتة هنيهة ، فقلت بأبي وأمي يا رسول اهلل إسكاتَّك بين التكبير و 
اللهم باعد بيني وبين خطايَي كما باعدت بين المشرَ و المغرب : القراء  ما تقول ؟ قال أقول 

لهم اغسل خطااييَ بالمااء و   ، اللهم نقني من الخطايا كما ُينقى الثوب األبيل من الدنس ،ال
 (  الثلج و الَبرد 

 سأل رجل النبي: قال ( الثابت في  صحيح السنن األربعة  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 
    ، قال يا رسول اهلل إنا نركب البحر و نحمُل معنا القليل من الماء فين توضأنا باه عطشانا

 { لطهور ماؤه الحل ميتته هو ا}  أفنتوضأ بماء البحر ،فقال رسول اهلل 
 قيال لرساول اهلل    : قاال  ( والترمذي أبي داوود حديث أبي سعيد الثابت في  صحيحي ) 

المااء  }  أنتوضأ من بئر ُبضاعة ، وهو بئر ُيطرُح فيه الحيل ولحم الكالب والنتُن ؟ فقال 
 {  يءطهور ال ينجسه ش

( وتغير ريحه و طعمه أو لونه إجماعاات   وهو الماء الذي القى النجاسة :الماء المتنجس [ 1]
تنبيه  :ويمسُّ الماء الطاهر المؤمن طاهر ألن الماء المستعمل طهور : 
لقيه في بعال     أن النبي  (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

أبا هرير  ؟ جنب  ، قال فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت ، قال أين كنت يا  وطرَ المدينة وه
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سبحان اهلل إن الماؤمن ال  } : قال كنت جنبات فكرهت أن أجالسك و أنا على غير طهار  ، فقال
 { ينجس 

و حانت صال  العصار فاالتمس     رأيت النبي : قال (  الثابت في  الصحيحينحديث أنس ) 
ذلاك   فاي   بَوضوء ، فوضع رسول اهلل   الناس الَوضوء فلم يجدوه ، فأتى رسول اهلل  

فرأيت الماء ينبع من تحت أصاابعه حتاى   : انناء َيَدُه ، وأمر الناس أن يتوضئوا منه ، قال 
                (    متوضئوا من عند اخره

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث : 
: ) قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيح السنن األربعة ابن عمر رضي اهلل عنهما  حديث)  

 ( الماء قلتين لم يحمل الخبث  إذا كان
إزالة  النجاسة بالماء أو غيره كاالستجمار والتراب : 
مان توضاأ   : قاال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

 ( فليستنثر ومن استجمر فليوتر 
إذا :  قاال   بي أن الن( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

  (  . األذى فين التراب له طهور وطئ أحدكم بنعليه 
( يوالترماذ أبي داوود حديث أم ولد نبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الثابت في  صحيحي ) 

: إني امرأ  ُأطيل زيلي وأمشي في المكان القذر ، فقالت أم سلمة : أنها سألت أم سلمة فقالت 
 { بعده يطهره ما }  قال النبي 

 بفضل َوضوء المرأ  حكم الوضوء: 
 أن النباي  ( الثابت في  صحيح السنن األربعة  هو األقرا ا  وحديث الحكم بن عمرو ا  )  

 ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل َطهور المرأ  

كان الرجال و النساء : قال (    البخاري الثابت في  صحيحابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 
 ( يتوضؤن جميعات  اهلل  في عهد رسول

 
 

 ساانن الفطار : باب  
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]*[ السواك من سنن الفطر : 

قاص    : عشر مان الفطار    :قال  أن النبي ( صحيح مسلم  الثابت في   حديث عائشة ) 
الشارب و إعفاء اللحية و السواك و استنشاَ الماء و قص األظفار و غسل الباراجم و نتاف   

 . نتقاص الماء ، و نسيت العاشر  إال أن تكون المضمضة انبط و حلَ العانة و ا
السواك مطهر  للفم مرضاا   : قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح النسائي ) 

 ( للرب 
لاوال أن  : قاال   أن النبي (  أبي هرير   رضي اهلل عنه الثابت في  صحيح الجامعحديث ) 

   . وضوء أشَ على أمتي ألمرتهم بالسواك مع كل 
لوال أن أشَ :  قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )

  . على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صال  
طيبوا أفواهكم بالساواك فينهاا   : قال  أن النبي (  الثابت في  صحيح الجامع حديث علي ) 

  . طرَ القران 
إذا قام من الليل يشوص فاه   كان رسول اهلل : قال (  لصحيحينالثابت في  احديث حذيفة ) 

   . بالسواك 
السواك مطهر   للفم مرضاا    : قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح النسائي ) 

 .للرب 
إذا دخال البيات بادأ     كان رساول اهلل  : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 

 ( بالسواك 
]*[تان من سنن الفطر خال : 

خمس مان  :    قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )
  . الختان و االستحداد و قص الشارب و تقليم األظفار و نتف انبط   : الفطر  

فقاال   أنه جاء إلى النباي  ( أبي داوود حديث ُعثيم بن كَّليب عن جده الثابت في  صحيح )
َِ عنك شعر الكفر و اختتن : سلمت قال أ  (ال
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ال }   أن امرأ  كانت تَّختتن بالمدينة فقال ( أبي داوود حديث أم عطية الثابت في  صحيح ) 
  { تَّنهكي فين ذلك أحظى للمرأ  و أحب للبعل 

اختتن إبراهيم عليه السالم  : قال (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 
 (  وهو ابن ثمانين عامات بالقدوم 

]*[ االستحداد من سنن الفطر : 
خمس مان  : قال  أن  النبي (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

   (.الختان و االستحداد و نتف انبط وتقليم األظافر و قص الشارب   : الفطر  
]*[ ب من سنن الفطر  نتف انبط و تقليم األظافر وقص الشار:   

خماس مان   : قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 
 .                                     تقليم األظفار و قص الشارب    الختان و االستحداد و نتف انبط و: الفطر  

نا في قص الشارب وتقليم األظافر ونتف ُوقَِّت ل: قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 
 (انبط وحلَ العانة أال نترك أكثر من أربعين ليلة 

من لام  : ) قال  أن النبي ( حديث زيد بن أرقم الثابت في  صحيحي الترمذي و النسائي )  
 (  يأخذ من شاربه فليس منا 

 ]*[من سنن الفطر  أال ينتف الشيب : 
أنه كان يكره أن ينتف الرجل الشعر  البيضااء مان   ( مسلم  حديث أنس الثابت في  صحيح) 

إنما كان الشيب في عنفقته وفي الصدغين وفاي   ولم يختضب النبي : رأسه و لحيته ، قال 
 قليل  يٌءأي ش: نبذ  ( الرأس نبذ  

من شاب :  قال  أن النبي (  حديث كعب بن مر  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 
   . انسالم كانت له نورا يوم القيامة شيبة في 

ال تنتفوا الشايب  : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح الترمذي ) 
 ( فينه نور المسلم 

]*[من سنن الفطر  تغيير الشيب بالحناء و اجتناب السواد : 
إن اليهود و :  قال  بي أن الن(  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

 . النصارى ال يصبغون فخالفوهم 
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إن أحسن ما غَّيار باه   : قال  أن النبي ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
    (نبات  يجعل الصبغة أسودات مائالت إلى الُحمر : الَكَتُم و(   الحناء و الَكَتُم : الشيب

ُأتَي بأبي قحافة : قال ( صحيح مسلم   عنهما  الثابت في  جابر ابن عبد اهلل رضي اهللحديث  )
واجتنبوا  يءغيِّروا هذا بش}  يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضات ، فقال رسول اهلل 

 {السواد 
يكون قوم :  قال  أن النبي ( و النسائي أبي داوود حديث ابن عباس الثابت في  صحيحي ) 

 ( ن بالسواد كحواصل  الحمام ال يريحون رائحة الجنة يخضبون  في اخر الزما
]*[ من سنن الفطر  إكرام الشعر : 

مان  : قاال   أن النبي ( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 
 ( كان له شعر فليكرمه 

وعات بعيدات ماا  مرب كان  النبي : قال ( الثابت في  الصحيحين البراء رضي اهلل عنه حديث ) 
بين المنكبين له شعٌر يبلغَّ شحمة ُأذنيه ، رأيته في حلٍة حمراء ، ولم أرى شيئات قاط أحسان   

     (منه
 (  كان يضرُب شعره منكبيه  أن النبي (  الثابت في  الصحيحينحديث أنس ) 
كاان  كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، و: قال (  الثابت في  الصحيحينحديث ابن عباس ) 

ُيحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ُيؤمر به ،  المشركون يفنِرقَّون روؤسهم ، وكان رسول اهلل 
 .   ناصيته ثم فرمَ بعد  فسدل رسول اهلل 

أن  نهى رساول اهلل  : قال ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 
 .   يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في ُمغتسله 

نهى رسول اهلل : قال ( و الترمذي أبي داوود حديث عبد اهلل بن المغفل الثابت في  صحيحي ) 
  عن الترُجل إال ِغبات          . 
عن الَقْزا   قال نهى رسول اهلل (  ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحينحديث ) 
  . 
رأى صبيات قد حلَ  أن النبي ( سلم الثابت في  صحيح مابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 

 . احلقوه كله أو اتركوه كله : بعل رأسه وترك بعضه فنهاهم وقال 
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]*[فِّ الشاربمن سنن الفطر  إعفاء اللحية وَح : 
خاالفوا المشاركين   : قاال   أن النبي (  ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين) 

 .   ووفروا اللحى و أحفوا الشوارب 
من لم يأخذ : قال  أن النبي ( حديث زيد ابن أرقم الثابت في  صحيحي الترمذي و النسائي ) 

 .من شاربه فليس منا 
]*[من سنن الفطر  غسل البراجم : 

قاص    : عشر مان الفطار    :قال  أن النبي ( صحيح مسلم  الثابت في   حديث عائشة ) 
اء و قص األظفار و غسل الباراجم و نتاف   الشارب و إعفاء اللحية و السواك و استنشاَ الم

 . انبط و حلَ العانة و انتقاص الماء ، و نسيت العاشر  إال أن تكون المضمضة 
]*[من سنن الفطر  انتقاص الماء : 

قاص    : عشر مان الفطار    : قال  أن النبي ( حديث عائشة  الثابت في  صحيح مسلم  ) 
شاَ الماء و قص األظفار و غسل الباراجم و نتاف   الشارب و إعفاء اللحية و السواك و استن

     . انبط و حلَ العانة و انتقاص الماء ، ونسيَت العاشر  إال أن تكون المضمضة 
 ]*[من سنن الفطر  الَتطيب وال سيما المسك فينه أطيب الطيب : 
   .ال يرُد الِطيب  كان رسول اهلل : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري)  
من ُعرل : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

 . عليه ريحانة فال يردها فينه خفيف المحمل طيُب الرائحة 
 أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي و النسائي  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

 .    ، وطيُب النساء ما ظهر لونه وَخِفي ريُحُه  ِطيُب الرجال ما ظهر ريحه و َخِفَي لونه
 .   أن يتزعفر الرجل  نهى رسول اهلل : قال (  الثابت في  الصحيحينحديث أنس ) 
إياكم و التنعم فين عباد اهلل ليسوا : قال  أن النبي ( حديث معاذ الثابت في  صحيح الجامع ) 

 . بالمتنعمين 
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 بااب قضااء الحاجاة

 

 

إنهما ليعذبان وماا  : مر بقبرين فقال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحينحديث ابن عباس ) 
 نيعذبان في كبير ،بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يستتر ما 

 . بوله 
قال تنزهوا مان   أن النبي ( ع الثابت في  صحيح الجام أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )

 .  البول فين عامة عذاب القبر منه 

 يءلقد علمكم نبيكم كال شا  : أنه ِقيل له ( حديث سلمان الفارسي الثابت في  صحيح مسلم ) 
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ،وأال نساتنجي بااليمين ،وأال   . حتى الخراء  ، قال نعم 

 . ثة أحجار أو يستنجى برجيٍع أو عظم يستنجى أحُدنا بأقل من ثال
اداب قضاء الحاجة : 
بسم اهلل اللهم إني أعاوذ باك مان الخَّباث      : يستحب لمن أراد دخول الخالء أن يقول [1] 

  .والخبائث 
ستر ما بين الجن و : قال أن النبي ( حديث علي الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 

 .  بسم اهلل  : الخالء أن يقول عورات بني ادم إذا دخل أحدهم
اللهام إناي   : كان رسول اهلل إذا دخل الخالء قال : قال (  الثابت في  الصحيحينحديث أنس ) 

 (  أعوذ بك من الخَّبِث والخبائث 
 (غفرانك :يستحب إذا خرج أن يقول  [1]
ا خرج من إذ كان النبي : قالت ( و الترمذي أبي داوود حديث عائشة الثابت في  صحيحي ) 

 ( غفرانك ) الخالء قال 
 :ُيستحب له أن ُيقدم رجله ا ليسرى في الدخول و اليمنى في الخروج  [3]
اليمنى لطهاوره   كانت يُد رسول اهلل : قالت ( أبي داوود حديث عائشة الثابت في  صحيح ) 

 . وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخالئه وما كان من أذى 
 :يستنجي بيساره  [4]
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إذا شرب أحدكم فال يتانفس فاي   : قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحينديث أبي قتاد  ح) 
   . ه بيمينه و ال يتمسح بيمينه انناء و إذا أتى الخالء فال يمس ذكر

اليمنى لطهاوره   كانت يُد رسول اهلل : قالت ( أبي داوود حديث عائشة الثابت في  صحيح )
 . الئه وما كان من أذى وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخ

 :ال يجوز استقبال القبلة وال استدبارها في الفضاء ويجوز في البنيان  [5]
إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل : قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحينحديث أبي أيوب ) 

 .  القبلة وال يولِّها ظهره، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا 
لقد ارتقيتَّ يومات على ظِهار  : قال (  عنهما الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهللحديث ) 

 . مستقبالت بيت المقدس لحاجته  بيٍت لنا فرأيتَّ رسول اهلل 
                                                          :إذا كان في الفضاء ُيستحب أن يبعد حتى ال يراه أحد  [6]
كان رساول  : قال ( أبي داوود الثابت في  صحيح رضي اهلل عنهما  جابر ابن عبد اهللحديث ) 

 . إذا أراد البراز انطلَ حتى ال يراه أحد  اهلل 
 : يستحب له أال يرفع ثوبه حتى يدنو من األرل   [0]
 أن النباي  ( والترماذي  أبي داوود الثابت في  صحيحي ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 

 . يرفع ثوبه حتى يدنو من األرل  كان إذا أراد حاجةت ال
 :ُيكره الكالم  [1]

وهاو   أنه أتى النبي ( وابن ماجه أبي داوود حديث المهاجر بن قَّنفد الثابت في  صحيحي ) 
إني كرهت أن أذكار اهلل عاز   : يبول فسلِّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال 

  .وجل إال على طَّْهٍر أو قال على طهار  
 :يكره أن يبول في مغتسله  [9]
نهاى رساول اهلل أن   : قاال  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم ) 

 .   يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله 
 :يحُرم البول في الماء الراكد  [10]
ال يباولن   :قاال   أن النباي  (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

  . أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه 
  : يحرم التخلي في طريَ الناس أو في ظلهم  [11]
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اتقاوا  : قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 
 . الناس أو في ظلهم الذي يتخلى في طريَ : الالعَنْين قالوا وما الالعنان يا رسول اهلل ؟ قال 

    :البول إال أن البول قاعدات أفضل لكونه يأمن على نفسه من الرشاش و النجاسة  يجوز [11]

ُسباطة قوٍم فبال قائمات ثم دعا بماِء  أتى النبي : قال (  الثابت في  الصحيحينحديث ُحذيفة ) 
 .فجئته بماٍء فتوضأ 

 من حدثكم أن رسول اهلل : قالت ( ابن ماجه حديث عائشة الثابت في  صحيحي الترمذي و )
  (بال قائمات فال تَّصدقوه ، ما كان يبول إال جالسات 

 

 

 ستجمار و االستنجاءاال: فصل  
 

 

 : ألنه زاد إخواننا الجن ثال يستنجي بعظٍم وال َرو ]*[
ال  ال تساتنجوا باالروث و  : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح مسلم ) 

   . بالعظام فينه زاد إخوانكم من الجن 
 : ُيشترط ثالث مسحات ُمَنقِّيات ولو بحجٍر ذي شََّعب ]*[

حتاى   يٍءأنه قيل له علمكم نبيكم كال شا  ( حديث سلمان الفارسي الثابت في  صحيح مسلم )
أو  أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائطٍِ أو باول أو نساتنجي بااليمين   : الخراء َّ ؟ قال سلمان 

 .     يستنجي أحدنا بأقل من ثالثة أحجار وأن ال يستنجي برجيٍع أو عظم 
 اتبعاتَّ النباي   : قاال  ( الثابت في  صحيح البخاري  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

أبغي أحجاراًَ أستنِفُل بها ونحوه وال تأتني بعظاٍم وال  : وخرج لحاجته فكان ال يلتفت ، فقال 
 .  ٍر بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه ثم أعرضتَّ عنه ، فلما قضى أتبعه بهنم روٍث فأتيته بأحجا

 

 

 ااب اآلنايةب

 

 

 

 

]*[حكم اآلكل في انية الذهب و الفضة : 
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نهى عن الحرير و الديباج و الشرب فاي   أن النبي (  الثابت في  الصحيحينحديث ُحذيفة )
 .ي لهم في اآلخر  هي لهم في الدنيا وه: انية الذهب و الفضة وقال 

من شرب في إناء  ذهب أو فضة : قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحينحديث أم سلمة ) 
   . فينما ُيجرَجُر في بطنه نارات من جهنم 

]*[حكم األكل في أواني أهل الكتاب : 
 ،هل كتاب قلتَّ يا رسول اهلل إنا بأرِل قوٍم أ: قال (  الثابت في  الصحيحينحديث أبي ثعلبة ) 

 .  ال تأكلوا فيها إال أن ال تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها : قال ، أفنأكُل في انيتهم 
 

 

 

   ااب الوضاااوءب

 

 

]*[فرائل الوضوء : 
 :ومنه الفم و األنف : غسل الوجه ( 1
غ ِسالَّوا  ُوُجاوَهكَّْم َوَأْياِدَيكَّْم ْإَلاى     َيا َأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  ْإَذا قَّْمتَّْم ْإَلى الّصالِ  فا : لقوله تعالى )  

َِ َواْمَسُحوا  ِبُرُؤوِسكَّْم َوَأْرُجَلكَّْم ْإَلى ال َكْعَبيِن َوْإن كَّنتَّْم ُجنَّبات َفاطهّهُروا  َوْإن كَّنتَّم ّمْر َضَى َأْو ال َمَراِف
ساء َفَلْم َتِجُدوا  َمآًء َفَتَيّمُموا  َصِعيدات َطّيباات  َعَلَى َسَفٍر َأْو َجآَء َأَحٌد ّمن كَّْم ّمَن ال َغاْئِط َأْو اَلَمْستَُّم الن

َركَّْم َوْلُيِتّم َفاْمَسُحوا  ِبُوُجوِهكَّْم َوَأْيِديكَّْم ّمن ُه َما ُيِريُد اللهُه ْلَيْجَعَل َعَلْيكَّم ّمْن َحَرٍج َوَلَاِكن ُيِريُد ْلُيَطّه
 {  6/د  المائ} ( ِنْعَمَتُه َعَلْيكَّْم َلَعلهكَّْم َتش كَُّروَن 

 : غسل اليدين ( 1
َيا َأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  ْإَذا قَّْمتَّْم ْإَلى الّصالِ  فاغ ِسالَّوا  ُوُجاوَهكَّْم َوَأْياِدَيكَّْم ْإَلاى     :  لقوله تعالى ) 

 َِ  {     6/ المائد  } (  اآلية..ال َمَراِف
 : مسح الرأس ومنه اأُلذنان( 3
 { 6/ المائد  } (  اآلية..  وِسكَّْم َوَأْرُجَلكَّْم ْإَلى ال َكْعَبيِنَواْمَسُحوا  ِبُرُؤ :لقوله تعالى )  
اأُلذنان مان  " قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة الثابت في  صحيحي الترمذي و ابن ماجه ) 

 .  الرأس 
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.. ال َكْعَبايِن  َواْمَسُحوا  ِبُرُؤوِسكَّْم َوَأْرُجَلكَّْم ْإَلى :   لقوله تعالى ) غسل الرجلين إلى الكعبين ( 4
 {  6/ المائد  } (  اآلية

 ألن اهلل تعالى أدخل الممسوح بين المغسوالت ،  : الترتيب ( 5
 (   الوجه و اليدين و الرجلين : )  الرأس ، و المغسوالت هي  { الممسوح } 

 .  وال نعلم لهذا فائد  غير الترتيب 
    :له أي ال يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قب: المواال  ( 6

قد توضأ وترك على   أن رجالت جاء إلى النبي ( أبي داوود حديث أنس الثابت في  صحيح ) 
 . ارجع فأحسن وضوءك :   قدميه مثل موضع الظَّفر فقال له رسول اهلل 

 ]*[سانن الوضااوء  : 
 :التسمية ( 1
ال :  قاال    نباي أن ال( أبي داوود الثابت في  صحيح  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )  

   . صال  لمن ال وضوء له و ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل عليه 
 :السواك ( 1
لاوال أن  : قاال   أن النبي( الثابت في  صحيح الجامع  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )  

   . أشَ على أمتي ألمرتهم بالسواك مع كل وضوء 
 :غسل الكفين ثالثات ( 3
أنه سئل عبد اهلل بن زيد عن ُوضاوء  (  الثابت في  الصحيحينبي الحسن حديث عمرو بن أ)  

لهم ، فكفأ على يديه فغسلهما ثالثات ، ثم أدخال ياده فاي اننااء       أفدعا بتوٍر  فتوض  النبي
فمضمل و استنشَ واستنثر ثالثات بثالث غرفاٍت من ماء  ثم أدخل يده في انناء فغسل وجهه 

أدخل يده في انناء فغسل  انناء فمسح برأسه فأدبر بيده وأقبل بها ، ثم ثالثات ، ثم أدخل يده في
 .    رجليه 

 ( اليدين والوجه والرجلين ) التثليث في غسل األعضاء المغسوالت ( 4
 بوضاوء دعاا    : أن عثمان بن عفان(  الثابت في  الصحيحينحديث ُحمران مولى عثمان ) 

مرات ثم غسل  ثم غسل وجهه ثالث ،  مل  واستنثرثم مض فتوضأ فغسل كفيه ثالث مرات ، 
 أسه ثم غسال رثم مسح  ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك  إلى المرفَ ثالث مرات يده اليمنى 
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 اهلل  رأيت رسول : ثم قال رجله اليمنى إلى الكعبين ثالث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ،

  حدث ركعتين ال ُي قام فركع هذا ثم  وضوئي نحونحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ  توضأ
  .  ما تقدم من ذنبه فيهما نفسه غفر له

 : المبالغة في المضمضة و االستنشاَ إال أن تكون صائمات ( 5
 قال قلت يا رساول اهلل   ( و الترمذي أبي داوود حديث لقيطَّ بن صبر  الثابت في  صحيحي ) 

وبالغ في االستنشاَ إال أن تكون  صابع وخلل بين األ أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء
   . صائما

 :تخليل اللحية ( 6
إذا توضأ أخذ كفات مان   كان رسول اهلل : قال ( أبي داوود حديث أنس الثابت في  صحيح ) 

  .    هكذا أمرني ربي عز وجل : ماء فجعله تحت حنكِه و خلل به لحيته وقال 
 :     تخليل أصابع اليدين  الرجلين ( 0
قلت يا رساول اهلل  : قال ( و الترمذي أبي داوود حديث لقيطَّ بن صبره الثابت في  صحيحي ) 

أسبغ الوضوء وخلل بين األصابع وبالغ فاي االستنشااَ إال أن   : أخبرني عن الوضوء ؟ قال 
 .  تكون صائمات 

 : تخليل أصابع الرجلين بخنصر اليد ( 1
إذا  رأيتَّ رسول اهلل : قال ( أبي داوود  حديث المستورد بن شداد الثابت في  صحيح) 

 . توضأ ُيخلل أصابع رجليه بخنصره 
 :  التيامن ( 9

ُيْعجِّبه التيمن فاي تنعلاه    كان رسول اهلل : قالت (  الثابت في  الصحيحينحديث عائشة ) 
 .  وترجله وَطهوره وفي شأنه كله 

 : إطالة الغَّر  و التحجيل ( 10
إن أمتاي  : قاال   أن النباي  (  الثابت في  الصحيحين اهلل عنه  أبي هرير   رضيحديث ) 

فمن استطاا مانكم أن يطيال غَّرتاه      ) يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء 
   .   (  فليفعل 

 : الدعاء بعد الوضوء ( 11 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   101 

غ أو فُيبلا توضاأ  ي أحاٍد   من ما : أن النبي   قال ( حديث ُعمر الثابت في  صحيح مسلم ) 
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمادا عباده    : يقول  الوضوء ثميسبغ 

 .يدخل من أيها شاء الثمانية  فتحت له  أبواب الجنة إال  ورسوله
مان توضاأ    : قاال    أن النباي  ( حديث عمر الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة ) 

له إال اهلل وحده ال شريك له وأشاهد أن محمادا عباده    فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن ال إ
 الثمانية  أبواب الجنة  فتحت له  إال ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

 .  يدخل من أيها شاء
 : الجمع بين المضمضة و االستنشاَ بغرفة واحد  ( 11

مضمل واستنشَ من  رأيت النبي : قال (  الثابت في  الصحيحينحديث عبد اهلل بن زيد )  
 . كٍف واحد  ، فعل ذلك ثالثات 

تنبيه  : من نومه فال يغمس يده في انناء حتى يغسلها اننسانإذا استيقظ : 
إذا اساتيقظ  : قاال    أن النبي(  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

 .       يغسلها ثالثا  فينه ال يدري أين باتت يده  أحدكم من نومه فال يغمس يده في انناء حتى

]*[نوا قل الوضااوء : 
 نواقل الوضوء ما يلي: 
 من بول أو غائط أو ريح ،( القَّبل والُدبر ) خرج من السبيلين  ما( 1)
   [ 6/ المائد   ]( َأْو َجآَء َأَحٌد ّمن كَّْم ّمَن ال َغاْئِط  ):  لقوله تعالى  
ال يقبال اهلل  :  قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين ر   رضي اهلل عنه أبي هريحديث ) 

أبي هرير   رضي قال رجل من حضر موت ما الحدث يا   . صال  أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 
 ( ؟ قال ِفساء أو ضراط  اهلل عنه 

 : النوم المستغرَ الذي ال يبقى معه إدراك ا دون النوم اليسير  (1
وكااء السماه   : قاال   أن النبي ( وابن ماجه أبي داوود ي الثابت في  صحيحي حديث عل) 

   . العينان فمن نام فليتوضأ 
ُأمرنا أال ننزا ِخفافناا إال  : قال ( حديث صفوان بن عسال الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 ( من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم 
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  كان أصحاب رساول اهلل  : قال ( و الترمذي اوود أبي دحديث أنس الثابت في  صحيحي ) 
ََّ رؤوسهم ثم ُيصلون وال يتوضئو  .   نينتظرون العشاء اآلخر  حتى تخف

زوال العقل بسكٍر أو مرل ألن الذهول عند هذه األسباب يكون أبلغ من النوم ، فيناتقل  ( 3
 .  الوضوء من باب أولى 

أما إن كان المُس بغير شهو  ، فال ينتقل ،  مس الفرج من غير حائل ا إذا كان بشهو  ( 4 
 : الوضوء

مان ماس   : قال  أن النبي ( حديث ُبسر  بنت صفوان الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
   . ذكره فليتوضأ 

َِ بن علي الثابت في  صحيح السنن األربعة )  جاء ف   نبي اهللقدمنا على  : قال ( حديث َطل 
هل هاو   قالف بعد ما يتوضأ  ذكره  الرجل  نبي اهلل ما ترى في  مسرجل كأنه بدوي فقال يا 

 . منه  عٌهْضأو َب منه  إال مضغة 
 :أكل لحم انبل ( 5
أن رجالت سأل ( بن َسُمر  الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث ) 

فال تتوضأ ، قال أتوضأ مان  أأتوضأ من لحم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت    النبي 
 . لحم انبل ؟ قال نعم توضأ من لحم انبل 

]*[ما الذي يجب له الوضوء : 
 : الذي يجب له الوضوء ]*[ 
َيا َأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  ْإَذا قَّْماتَّْم ْإَلاى الّصاالِ  فاغ ِسالَّوا      : )قال تعالى)لقوله تعالى : الصال  ( 1

َِ َواْمَسُحوا  ِبُرُؤوِسكَّْم َوَأْرُجَلكَّْم ْإَلى ال َكْعَبيِن َوْإن كَّنتَّْم ُجنَّبات َفاطهّهُروا  ُوُجوَهكَّْم َوَأْيِدَيكَّْم  ْإَلى ال َمَراِف
ا  َماآًء  َوْإن كَّنتَّم ّمْرَضَى َأْو َعَلَى َسَفٍر َأْو َجآَء َأَحٌد ّمن كَّْم ّمَن ال َغاْئِط َأْو اَلَمْستَُّم النهَسآَء َفَلْم َتِجُدو

ُموا  َصِعيدات َطّيبات َفاْمَسُحوا  ِبُوُجوِهكَّْم َوَأْيِديكَّْم ّمن ُه َما ُيِريُد اللهُه ْلَيْجَعاَل َعَلاْيكَّم ّماْن َحاَرٍج     َفَتَيّم
  [6: اآلية -المائد  : سور ( ]َوَلَاِكن ُيِريُد ْلُيَطّهَركَّْم َوْلُيِتّم ِنْعَمَتُه َعَلْيكَّْم َلَعلهكَّْم َتش كَُّروَن

 :     يت الطواف بالب( 1
قال الطوافَّ حول البيات مثاُل    أن النبي  ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح الترمذي ) 

 . الصال  إال أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخير 
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]*[ما ُيستحُب له الوضوء :  
 : األشياء التي ُيستحُب لها الوضوء ]*[
 :ذكْر اهلل تعالى (  1
وهاو   أنه أتى النبي  ( جر بن قنفد الثابت في  صحيحي أبي داوود و النسائي حديث المها) 

إني كرهتَّ أن أذكر اهلل عاز  : يبول فسلنم عليه ، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال 
 .    وجل إال على طَّهٍر ،  أو قال طهار  

 :النوم ( 1
إذا أتيت مضجعك : قال   أن النبي  ( ن حديث البراء رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحي) 

اللهم إني أسلمت نفساي إلياك   : على شقك األيمن ثم قل  عفتوضأ وضوئك للصال  ثم اضطج
وألجأت ظهري إليك وفوضتَّ أمري إليك ، رغبةت ورهبةت إليك ، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ، 

مت من ليلتك فأنت علاى الفطار  ،   اللهم امنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ، فين 
 .  واجعلهن اخر ما تتكلُم به 

 إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الجماا ، : الجنب ( 3

إذا كان ُجنبات فأراد أن يأكل أو  كان النبي : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 
 .  توضأ وضوءه للصال  ينام 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن : قال  أن النبي ( حيح مسلم حديث أبي سعيد الثابت في  ص) 
 . يعود فليتوضأ 

 :قبل الغسل ( 4
إذا اغتسل مان الجناباة    كان رسول اهلل  : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )  

غسل يده ثالثات وتوضأ وضوئه للصال  ثم ُيخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قاد أروى بشارته   
 . عليه الماء ثالث ثم غسل سائر جسده  أفاد
 : الوضوء لكل صال  ( 5
فلماا كاان   عند كل صال   يتوضأ    قال كان النبي( حديث بريده الثابت في  صحيح مسلم ) 

يا رسول :  فقال له عمر ، صلى الصلوات بوضوء واحد توضأ ومسح على خَّفيه و يوم الفتح
   .  ال عمدا فعلته يا عمرفق تفعله، فعلت شيئا لم تكن  اهلل إنك 
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 :من حمل الميت ( 6
 أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )  

 . من َغسمَل الميت فليغتسل ، ومن َحَمله فليتوضأ : قال 
 

 مساائل هامة عن الوضوء  
 

 ]*[النية شرط  في جميع العبادات من وضوء وغيره : 

َوَمآ ُأِمُرَوا  ْإاله ْلَيْعُبُدوا  اللهَه ُمخ ِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء َوُيِقيُموا  الّصااَلَ  َوُيْؤتَّاوا    ) : قوله تعالى 
 (5 /البينة  )( الّزَكاَ  َوَذْلَك ِديُن الَقّيَمِة

اِنكَّْم َوَلَاِكن ُيَؤاِخاذَّكَّم ِبَماا َعقهادتهُم    اَل ُيَؤاِخذَّكَُّم اللهُه ِباللهغ ِو ِفَي َأْيَم: )قال تعالى: )وقوله تعالى 
 (19 /المائد   )(  األْيَماَن 

لكال  بالنياات وإنماا   األعمال  إنما : ) قال أن النبي ( حديث عمر الثابت في  الصحيحين ) 
امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورساوله، ومان كانات    

 ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها ا أو امرأ  هجرته لدنيا يصيبه
 ]*[يجوز لإلنسان أن يغسل بعل أعضاء الوضوء أكثر من بعل : 
أنه سئل عبد اهلل بن زيد عن وضاوء  ( حديث عمرو بن أبي الحسن الثابت في  الصحيحين ) 

، اننااء فاي   أدخل يده ، ثم ات من ماء، فكفأ على يديه، فغسلهما ثالث  ؟ فدعا بتوٍر  النبي 
، فغسال  في انناء ، ثم أدخل يده  ات بثالث غرفات من ماء واستنثر ثالث واستنشَ  فمضمل
أدخل يده فاي  يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم ثم أدخل يده في انناء فغسل  ، اتوجهه ثالث

 . فأقبل بيده وأدبر بهما ثم أدخل يده في انناء فغسل رجليه رأسه، بفمسح   انناء 
]*[ال يجوز لإلنسان أن يغسل أعضاء الوضوء أكثر من ثالثة : 

جاء أعرابي إلى : قال ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيحي أبي داوود و النسائي ) 
هكذا الوضوء فمن زاد على ذلاك  : يسأله عن الوضوء ؟ فأراه الوضوء ثالثات ثم قال  النبي 

 . فقد أساء وتعدى وظلم 
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]*[لمس المرأ  بشهو  ال ينقل الوضوء : 
قبمَل امرأ  من نسائه ثم خرج إلى الصاال  ولام    أن النبي ( حديث عائشة السنن األربعة ) 

 . ما هي إال أنِت فضحكت : قال عرو  فقلت لها . يتوضأ 
]*[من شك هل انتقل وضوءه أم ال فماذا يفعل : 

الرجال يجاُد    اهلل   لأنه شكا إلى رساو (  الثابت في  الصحيحينحديث عبد اهلل بن زيد ) 
 . ال ينفتل أو ال ينصرف حتى يسمع صوتات أو يجد ريحات : في الصال  قال  يءالش

 
 ينالمسح على الخَّف: باب 

 
في سفر فأهوياتَّ   كنت مع النبي : قال (  الثابت في  الصحيحينحديث المغير  بن شعبة ) 

 .   دخلتهما طاهرتين دعهما فيني أ: ألنزَا خََّفيِّه فقال 
يمسُح على عمامته  رأيتَّ النبي : قال ( حديث عمرو بن أمية الثابت في  صحيح البخاري ) 

 .وخَّفيمه 
 ]*[صفة المسح على الخفين : 
لو كان الديُن بالرأي لكان أسفل الخاِف  : قال ( أبي داوود صحيح الثابت في   حديث علي )  

 .  يمسُح على ظاهر خَّفيه  يت رسول اهلل أولى بالمسح من أعاله ، وقد رأ
 ]*[مد  المسح على الخَّفين : 
أتيت عائشة أسألها عان المساح    :قال ( حديث شريح بن هانئ الثابت في  صحيح مسلم )  

فقاال جعال    فساألناه  النبي على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب  فينه كان يسافر مع 
 .  ن للمسافر ويوما وليلة للمقيمثالثة أيام ولياليه رسول اهلل 

]*[شروط المسح على الخفين : 
 :أن يلبس الخفين على وضوء  (1
في سفر فأهويات   كنت مع النبي : قال (  الثابت في  الصحيحينحديث المغير  بن شعبة ) 

 . دعهما فيني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما : ألنزا خَّفيه فقال
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 المسافر ويومات وليلة للمقيم   نهي ثالثة أيام بلياليهأن تكون في مد  المسح و( 1
أتيت عائشة أسألها عان المساح    :قال ( حديث شريح بن هانئ الثابت في  صحيح مسلم )   

فقاال جعال    فسألناه   النبي على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب  فينه كان يسافر مع 
 .  ما وليلة للمقيمثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويو رسول اهلل 

أن يكون الخف طاهر ا ألنه لو كان الخف غير طاهر ومسح اننسان عليه لتنجست يده ،  ( 3
 .يزيد الطين بلة ، ألن المقصود الطهار   كوهو بذل

 ]*[ما الذي ُيبطل المسح على الخفين : 
 :ما يلي  على الخفين الذي ُيبطل المسح ]*[ 
 :  انقضاء المد ( 1
أتيت عائشة أسألها عان المساح    :قال ( يح بن هانئ الثابت في  صحيح مسلم حديث شر)  

فقاال جعال    فسألناه   النبي على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب  فينه كان يسافر مع 
 .  ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رسول اهلل 

 :الجنابة ( 1
ُأمرنا أال ننزا ِخفافناا إال  : قال ( صحيح السنن األربعة حديث صفوان بن عسال الثابت في  ) 

 . من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم 
 .الممسوح عليه من الرجلين ، ألنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخلهما طاهرتين  نزا( 3
في سفر فأهويات   كنت مع النبي : قال (  الثابت في  الصحيحينحديث المغير  بن شعبة ) 

 . دعهما فيني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما : ألنزا خَّفيه فقال
 

 ينالمسح على الجورب                         
 

توضاأ   أن النباي  ( والترماذي  أبي داوود حديث المغير  بن شعبة الثابت في  صحيحي ) 
 . ومسح على الجوربين والنعلين 

 
 امةالمسح على العم
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يمسح على عمامته  رأيت النبي : قال ( الثابت في  صحيح البخاري حديث عمرو بن أمية ) 
 . وخَّفيه 

 

 

 بااب الغسااال     

 

 

]*[موجبات الغسل : 
  موجبات الغسل ما يلي: 
 . المني في اليقظة أو النوم  خروج( 1

 [6/  المائد  ( ]  َوْإن كَّنتَّْم ُجنَّبات َفاطهّهُروا   : )  لقوله تعالى 
أن أم سليم قالت يا رسول اهلل إن اهلل ال يستحي من (  الثابت في  الصحيحينم سلمة حديث أ) 

فغططات أم سالمة تعناي    . إذا رأت الماء : الحَ ، فهل على المرأ  غسل إذا احتلمت ؟ قال 
 . تربت يمينك ، فبم يشبهها ولُدها . وجهها ، وقالت يا رسول اهلل وتحتلم المرأ  ؟ قال نعم 

عان الماذي    سألتَّ النبي : قال ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي حديث علي ) 
 . في المذي الوضوء وفي المني الغسل : فقال 

أن أم سليم قالت يا رسول اهلل إن اهلل ال يستحي من (  الثابت في  الصحيحينحديث أم سلمة ) 
فغططات أم سالمة تعناي    . إذا رأت الماء : الحَ ، فهل على المرأ  غسل إذا احتلمت ؟ قال 

 . تربت يمينك ، فبم يشبهها ولُدها . وجهها ، وقالت يا رسول اهلل وتحتلم المرأ  ؟ قال نعم 
عان   ُسئل رسول اهلل : قالت ( و الترمذي أبي داوود حديث عائشة الثابت في  صحيحي )  

احتلم ولم يجد بلالت يغتسل ، وعن الرجل يرى أنه قد : الرجل يجد البلل وال يذكر احتالما ؟ قال 
 . الغسل عليه : ؟ قال 

 . هذا هو الذي يوجب الغسل : أي تغييب الحشفة في الفرج :  الجماا( 1
إذا جلس بين : قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

 . شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 
إذا جلس بين شعبها  األرباع  : قال  أن النبي (  يح مسلم حديث عائشة الثابت في  صح)  

 . ومس الختاُن الختاَن فقد وجب الغسل 
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إذا التقى الختانان : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
 . وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 

 :  انسالم ( 3
  أتياتَّ النباي   : قاال  ( والترمذي أبي داوود  يححديث قيس بن عاصم الثابت في  صحي)

 . فأمرني أن أغتسل بماٍء وسدر 
 : الموت لغير الشهيد ( 4
وهاو   فوقصته ناقته  كان مع النبي  أن رجال (  الثابت في  الصحيحينحديث ابن عباس ) 

وال  وال تمساوه بطياب    اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فاي ثوبياه    النبي محرم فمات فقال 
  .  تخمروا رأسه  فينه يبعث يوم القيامة ملبيا

 قال كاان النباي   ( صحيح البخاري جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  حديث )
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقران فيذا أشاير لاه   

ء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤال
 .  يغسلوا ولم يصل عليهم

 : الحيل والنفاس ( 5
ياا رساول اهلل    :قالت (  الثابت في  الصحيحينحديث فاطمة بنت أبي جيش : ) دليل الحيل 

فايذا أقبلات    ، إنما ذلك عرَ وليس بالحيضة القالصال   فال أطهر أفأدُا ستحاُلاَّإني امرأ ُ 
 .  فاغسلي عنك الدم وصلي فيذا ذهبت قدرها ة فدعي الصال  الحيض

وأنا أبكي ، فقال مالك  دخل علىم رسول اهلل : قالت (  الثابت في  الصحيحينحديث عائشة ) 
كتبه  يٌءفين ذلك ش: قال . نعم ت للعلك نَّفْسِت ، ق: قال . ، قلت لوددتَّ أني لم أحُج هذا العام 

 . ي ما يفعل الحاج غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهري اهلل على بنات ادم فافعل
]*[ أركان الغسل : 

 : النية ( 1
لكال  بالنياات وإنماا   األعمال  إنما : قال  أن النبي ( حديث عمر الثابت في  الصحيحين ) 

امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورساوله، ومان كانات    
 .   فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها صيبها أو امرأ  هجرته لدنيا ي
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 [6/  المائد  ( ]  َوْإن كَّنتَّْم ُجنَّبات َفاطهّهُروا   : )  لقوله تعالى : تعميم البدن ( 1
 . فالمقصود التطهير ، ومن عمم بدنه بالغسل مر  واحد  ثبت أنه قد اطنهر  

]*[األغساال المستحبة : 
 : غسل الجمعة ( 1

إذا جاء أحادكم  : قال  أن النبي ( يث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين حد) 
 .الجمعة فليغتسل 

أن عمر بن الخطاب  بينماا هاو   ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 
 قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عليه رجٌل من المهاجرين األولين من أصاحاب النباي   

أيةَّ ساعٍة هذه ؟ قال إني شَّغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعتَّ التأذين فلام أزد  : فناداه عمر 
 .يأمر بالغسل  والوضوء أيضات وقد علمت أن رسول اهلل : فقال . أن توضأت 

غَّسل الجمعة واجٌب على كال  : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )  
 . وأن يمسم طيبات إن وجد  محتلم وأن يستنم

اهلل على كل  حَ: قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحينأبي هرير  رضي اهلل عنه حديث ) 
 . مسلم أن يغتسل في كل سبعة أياٍم يومات يغسُل فيه رأسه وجسده 

من توضأ يوم :  قال أن النبي ( حديث سُمر  بن جندب الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
 . معة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل الج
تنبيه  :  في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم ظاهره وجوب غسل الجمعة و الاذي

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسال  )  أخرجه من الوجوب إلى الندب هو حديث 
 . فالغسل أفضل 

ساأل  : طريَ الشافعي عن زادان قاال   الغسل للعيدين ويوم عرفة ، لما رواه البيهقي من( 1
ال ، الغسل الذي هو غسال ؟  : اغتسل كل يوٍم إن شئت ، فقال : رجال عليات عن الغسل ؟ قال 

 . يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر: قال 
 : االغتسال عند كل جماا ( 3
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ليلاٍة علاى نساائه     طاف ذات أن النبي (  حديث أبي رافع الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
واحدات ؟ قال هذا أذكى وأطياب   هفقلت يا رسول اهلل أال تجعل: قال . يغتسل عند هذه وعند هذه 

 . وأطهر 
 : اغتسال المستحاضة لكل صال  ( 4
إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

  .فأمرها بالغسل لكل صال   اهلل 
أن امرأ  مستحاضة علاى عهاد   ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي ) 

َ  َعاِند ، فُأمرت أن تؤخر الظهر وتعجِّل العصر وتغتسال لهماا    رسول اهلل  قيل لها أنه ِعر
غسالت واحدات ، وتؤخر المغرب وتعجِّل العشاء و تغتسل لهما غسالت واحدات وتغتسل لصال  الصبح 

 . واحدات  غسالت
 : االغتسال بعد انغماء ( 5
قلنا  ؟ أصلى الناس :  فقال اهلل  رسول َلقََّث : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

ففعلنا فاغتسل ثام   : قالت  قال ضعوا لي ماء في المخضبف ، ال وهم ينتظرونك يا رسول اهلل
فقال  .قلنا ال وهم ينتظرونك يا رسول اهلل ؟أصلى الناس :ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاَ فقال

ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاَ فقاال أصالى   . ضعوا لي ماء في المخضب
 . تمام الحديث .. فذكرت إرساله إلى أبي بكر   ...قلنا ال وهم ينتظرونك يا رسول اهللف ؟ الناس

 : االغتسال من تغسيل الميت ( 6
 أن النبي ( رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي   حديث أبي هرير ) 

 . قال من غسمل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ 
 : االغتسال من دفن المشرك ( 0
: إنم أبا طالٍب مات فقال : فقال  أنه أتى النبي ( حديث علي الثابت في  صحيح أبي داوود ) 
 . اغتسل : ته رجعت إليه فقال لي ، فلما واري{ اذهب فواره } 
 : الغسل لإلحرام بالحج أو العمر  ( 1
 . تجرد نهالله واغتسل  أنه رأى النبي ( حديث زيد بن ثابت الثابت في  صحيح الترمذي ) 
 : االغتسال لدخول مكة ( 9
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باذي   أنه كان ال يقدم مكة إال بات( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 
 . أنه فعله  طوى حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارات ويذكر عن النبي 

]*[السنة في الغسال : 
  :النية [ 1]
لكال  بالنياات وإنماا   األعمال  إنما : قال  أن النبي ( حديث عمر الثابت في  الصحيحين ) 

وله، ومان كانات   امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسا 
 .  فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأ  

 : غسل يده ثالثات [ 1]
غَّْسالت ، َفَسَتْرتَُّه ِبَثاْوٍب ،   َوَضْعتَّ ْللننِبىِّ    َقاَلت   (  حديث ميمونة  الثابت في  الصحيحين)
 فضرب بيده األرل َفَغَسَل َفْرَجُه ،يساره بم ِبَيِميِنِه َعَلى ، ثَّمم َصثالثات َصبم َعَلى َيَدْيِه َفَغَسَلُهَماَف

ََ ، َوَغَسَل َوْجَهُه َوِذ َراَعْيِه ، ثَّمم َصبم َعَلى َرْأِساِه ،   َفَمَسَحَها ، ثَّمم َغَسَلَها َفَمْضَمَل ، َواْسَتن َش
ََ َوْهَو َين فَُّل َيَدْيَوَأَفاَل َعَلى َجَسِدِه، ثَّمم َتَنحمى َفَغَسَل َقَدَمْيِه، َفَناَو  .ه ل تَُّه َثْوبات َفَلْم َيْأخَّذ ُه ، َفان َطَل

 : يتوضأ وضوءات كامالت [ 3]
ْإَذا اغ َتَساَل ِماَن ال َجَناَباِة     َقاَلت  َكاَن َرُسوُل اللنِه  ( َحديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 َقاْد َأْرَوى  هْ َحتنى ْإَذا َظنم َأنا  ثَّمم ُيَخلُِّل َشَعَرُه ِبَيِدِه ،اَلِ  ، َوَتَوضمَأ ُوُضوَءُه ْللصمثالثات َغَسَل َيَدْيِه
 .َبَشَرَتُه ، َأَفاَل َعَلْيِه ال َماَء َثاَلَث َمرماٍت، ثَّمم َغَسَل َساْئَر َجَسِدِه

 : يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفال عليه الماء ثالثات [ 4]
ْإَذا اغ َتَسَل ِماَن ال َجَناَباِة    َقاَلت  َكاَن َرُسوُل اللنِه  ( َالثابت في  الصحيحين  حديث عائشة)  

 َقاْد َأْرَوى  هْ َحتنى ْإَذا َظنم َأن ثَّمم ُيَخلُِّل َشَعَرُه ِبَيِدِه ،، َوَتَوضمَأ ُوُضوَءُه ْللصماَلِ   ثالثات  َغَسَل َيَدْيِه
 . ال َماَء َثاَلَث َمرماٍت ، ثَّمم َغَسَل َساْئَر َجَسِدِهَبَشَرَتُه ، َأَفاَل َعَلْيِه 

 : يعم بدنه بالماء [ 5]
ْإَذا اغ َتَسَل ِماَن ال َجَناَباِة    َقاَلت  َكاَن َرُسوُل اللنِه  ( َحديث عائشة الثابت في  الصحيحين )  

 َقاْد َأْرَوى  هْ َحتنى ْإَذا َظنم َأن َخلُِّل َشَعَرُه ِبَيِدِهثَّمم ُي ،، َوَتَوضمَأ ُوُضوَءُه ْللصماَلِ   ثالثات  َغَسَل َيَدْيِه
 . َبَشَرَتُه ، َأَفاَل َعَلْيِه ال َماَء َثاَلَث َمرماٍت ، ثَّمم َغَسَل َساْئَر َجَسِدِه

 . يدلك البدن ليتيقن من وصول الماء إلى جميع البدن ألن المقصود تعميم الماء [6]
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 : التيمن [ 0]
يعجبه التيمن فاي تنعلاه    كان رسول اهلل : قالت ( ئشة الثابت في  الصحيحين حديث عا) 

 . وترجله وطهوره وفي شأنه كله 
 : يغسل قدميه في مكان اخر [ 1]
غَّْسالت ، َفَسَتْرتَُّه ِبَثاْوٍب ،   َوَضْعتَّ ْللننِبىِّ    َقاَلت   (  حديث ميمونة  الثابت في  الصحيحين)
 فضرب بياده األرل َفَغَسَل َفْرَجُه ،يساره ، ثَّمم َصبم ِبَيِميِنِه َعَلى ثالثات ِه َفَغَسَلُهَماَصبم َعَلى َيَدْيَف

ََ ، َوَغَسَل َوْجَهُه َوِذَراَعْيِه ، ثَّمم َصبم َعَلى َرْأِساِه ،   َفَمَسَحَها ، ثَّمم َغَسَلَها َفَمْضَمَل ، َواْسَتن َش
ََ َوْهَو َين فَُّل َيَدْيَوَأَفاَل َعَلى َجَسِدِه، ثَّمم َتَنحم  .ه ى َفَغَسَل َقَدَمْيِه ، َفَناَول تَُّه َثْوبات َفَلْم َيْأخَّذ ُه، َفان َطَل

]*[ما الذي يكفي من الماء للغسل : 
، كان يغتسل بالصاا إلاى خمساة أماداد     أن النبي ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين ) 

 . ويتوضأ بالُمد 
]*[ يعاود الجماا الوضوء لمن أراد أن : 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم ) 
 . يعود فليتوضأ 

]*[ال يجب على المرأ  نقل شعرها عند غسلها من الجنابة : 
 يا رسول اهلل إني: أن امرأ  من المسلمين قالت ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم )  

 . إنما يكفيِك أن تحفني عليه ثالثات : امرأ  أشدُّ ُضفَر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال 
]*[ يجوز للرجل أن يغتسل بحضر  امرأته فقط : 

مان إنااٍء واحاد،     كنت أغتسل أنا والنبي : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
 .  ونحن جنبان 

ال ينظر الرجل إلى عور  الرجل وال المرأ  : قال ( لم حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مس)
المرأ  ، وال ُيفضي الرجُل إلى الرجل في الثوب الواحد وال تفضي المرأ  إلى المرأ    إلى عور

 . في الثوب الواحد 
احفظ :قال  أن النبي ( حديث  معاوية بن حيده الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

  : قاال    ؟ إذا كان القوم بعضهم في بعل   : تك أو ما ملكت يمينك قيل عورتك إال من زوج
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اهلل أحاَ أن    : قال   ؟ إذا كان أحدنا خاليا   : إن استطعت أن ال يرينها أحد فال يرينها قيل 
 . يستحيا منه من الناس 

]*[ يجوز االغتسال عاريات في الخلو : 
كانات بناو   :  قال  أن النبي ( في  الصحيحين  أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت  حديث) 

إسرائيل يغتسلون عرا  ينظر بعضهم إلى بعل و كان موسى عليه السالم يغتسل وحده فقالوا 
و اهلل ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إال أنه ادر فذهب مر  يغتسل فوضع ثوبه على حجر   : 

ا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو ثوبي ي  : ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في أثره يقول 
  .  و اهلل ما بموسى من بأس و أخذ ثوبه فطفَ بالحجر ضربا  : إسرائيل إلى موسى فقالوا 

بيناا أياوب    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 
اداه ربه يا أيوب ألم أكن يغتسل عريانا خر عليه رجُل  جراد من ذهب فجعل يحثي  في ثوبه فن

 . أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب  ولكن ال غنى لي عن بركتك 
]*[الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام : 

كان إذا أراد أن يناام و هاو      كان النبي : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 
  . جنب غسل َفْرَجٌه و توضأ للصال  

أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم    أنه سئل رسول اهلل ( ثابت في  الصحيحين حديث عمر ال) 
 . إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب 

إذا كان ُجنبات فأراد أن يأكال أو   كان النبي : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم )
 . ينام توضأ وضوءه للصال  

]*[كيف ُينظف المني من ثوب الرجل : 
 كنت أغسُل الجنابة مان ثاوب رساول اهلل    : قالت ( عائشة الثابت في الصحيحين  حديث) 

 . فيخرج إلى الصال  وإن بقع الماء لفي ثوبه 
لقد رأيتني وما أزيُد أن أفركه من ثوب رسول : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 . اهلل 
 ]*[ الفرَ بين ماء الرجل وماء المرأ : 
ماُء الرجل غليظ أبايل ، ومااء   : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم  حديث أنس) 
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َ  أصفر ، فأيهما سبَ كان الشبه   . المرأ  رقي
 

    باب التيمام    
 

]*[من خصائص هذه األممة التيمم : 
طيت أع:" قال  ن الننبيِّ أ( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  حديث)

نصرت بالرعب مسير  شهر و جعلات لاي األرل     : خمسا لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي 
مسجدا و طهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصال  فليصل و أحلت لي الغنائم و لم تحل ألحد 

   . قبلي و أعطيت الشفاعة و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة 
]*[وعية التيممدليل مشر : 

َوْإن كَّنتَّم ّمْرَضَى َأْو َعَلَى َسَفٍر َأْو َجآَء َأَحٌد ّمن كَّْم ّمَن ال َغاْئِط َأْو اَلَمْستَُّم النهَسآَء َفَلْم : ) قال تعالى
 [  6/ المائد   ]َتِجُدوا  َمآًء َفَتَيّمُموا  َصِعيدات َطّيبات َفاْمَسُحوا  ِبُوُجوِهكَّْم َوَأْيِديكَّْم ّمن ُه 

قاال إن الصاعيد    أن النباي  ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فيذا وجد الماء فلُيِمسمه بشرته فين ذلاك  

 . خير
 ]*[التيمم عن الحدثين األصغر و األكبر : 

َما ُيِريُد اللهُه ْلَيْجَعَل َعَلْيكَّم ّمْن َحاَرٍج َوَلاَاِكن   ) ثم قال ( ُموا  َفَلْم َتِجُدوا  َمآًء َفَتَيّم:)  تعالى قال
 [ 6/ المائد   ( ] ُيِريُد ْلُيَطّهَركَّْم َوْلُيِتّم ِنْعَمَتُه َعَلْيكَّْم َلَعلهكَّْم َتش كَُّروَن

رأى رجال معتازال لام    أن رسول اهلل ( حديث عمران بن حصين الثابت في  الصحيحين ) 
في القوم فقال يا فالن ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول اهلل أصابتني جنابة وال  يصل

 . ماء قال عليك بالصعيد فينه يكفيك
 ]*[األسباب المبيحة للتيمم : 
 [ 6/ المائد   ] {َفَلْم َتِجُدوا  َمآًء َفَتَيّمُموا  } لقوله تعالى ) فقد الماء ( 1
رأى رجال معتازال لام    أن رسول اهلل ( ابت في  الصحيحين حديث عمران بن حصين الث) 
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يصل في القوم فقال يا فالن ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول اهلل أصابتني جنابة وال 
 . ماء قال عليك بالصعيد فينه يكفيك

 : خوف ضرر من استعماله لمرل في الجسم ( 1
خرجنا فاي  : قال ( ثابت في  صحيح أبي داوود حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ال) 

سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هال تجادون لاي    
رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على 

علموا فينما شفاء العي السؤال إنماا  أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم ي النبي 
 .   كان يكفيه أن يتيمم

 : شد  البرد ( 3
احتلمت في ليلة باارد  فاي    : قال ( حديث عمرو بن العاص الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

غزو  ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فاذكروا  
صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني مان االغتساال   فقال يا عمرو  ذلك للنبي 

  فضحك رسول اهلل  ( وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما : وقلت إني سمعت اهلل يقول 
 .  ولم يقل شيئا

]*[صافة التيامم : 
نا في أنه قال  لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا ك( حديث عمار بن ياسر الثابت في  الصحيحين ) 

  فقال النباي   سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي 
 .  بكفيه األرل ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه  إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي 

]*[ يجوز التيمم بالجدار بنص السنة الصحيحة : 
من نحو بئر جمل فلقيه رجال   أقبل النبي : ال ق( حديث أبي جهم الثابت في  الصحيحين ) 

حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويدياه ثام رد علياه     فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 
 .  السالم
]*[ إذا صلى الرجل متيممات ثم وجد الماء ال يعيد الصال : 

ن فاي سافر   خرج رجال :قال ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي ) 
فحضرت الصال  وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقات فأعااد   
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فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعاد   أحدهما الصال  والوضوء ولم يعد اآلخر ثم أتيا رسول اهلل 
 . أصبت السنة وأجزأتك صالتك وقال للذي توضأ وأعاد لك األجر مرتين

]*[ واحد  للوجه والكفينالتيمم ضربةت : 
عن التيمم فأمرني ضربةت واحد ت  سألتَّ النبي ( حديث عممار الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

 .    للوجه والكفين 
 

 بااب الحياال  
 

 ]*[ أسود يعرف الحيلدم : 
أنهاا كانات    ( حديث فاطمة بنت أبي حبيش الثابت في  صحيحي أباي داوود والنساائي   )  

فامساكي عان    ، أساود يعارف   فينه  الحيلإذا كان دم     رسول اهللفقال لها  تستحال
 .  الصال  فيذا كان اآلخر فتوضئي  فينما هو عرَ

]*[أغلُب الحيل ستة أيام أو سبعة أيام : 
تحيضي في  قال لها   أن النبي (  حديث حمنة بنت جحش الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

ثالثا وعشرين ليلة   أو  أربعا وعشرين ليلة وصلي  بعة أيام ثم اغتسليعلم اهلل ستة أيام أو س
 .  كئذلك يجز وأيامها  فينم

]*[الذي يحرم بالحيل : 
 : والصال   الصوم( 1
في أضاحى أو فطار      خرج رسول اهلل :  قال (  حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )

صدقن فيني أريتكن أكثر أهل النار،  فقلن وبام ياا   يا معشر النساء ت:  فمرم على النساء فقال 
رسول اهلل قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتَّ من ناقصات عقٍل ودين أذهب للبم الرجال  

وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهلل ؟  قال أليس شهاد َّ المرأ  مثل : الحازم من إحداكن قلن 
أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولام  . لك نقصان من عقلها قال فذ. نصف شهاد  الرجل ؟  قلن بلى 

 . قال فذلك من نقصان دينها . تصم ؟  قلن بلى 
 : الوطء في الفرج ( 1
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َوَيْسَألَّوَنَك َعِن ال َمِحيِل قَّْل ُهَو َأذتى َفاْعَتِزلَّوا  النهَسآَء ِفي ال َمِحايِل  : )قال تعالى: لقوله تعالى 
 [ 111/ البقر  ( ] ُهْرَنَواَل َتق َرُبوُهّن َحتهَى َيط 

اليهود كانوا إذا حاضت المرأ   لم يؤاكلوها ولام  أن ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 
َوَيْسَألَّوَنَك َعاِن  )  فأنزل اهلل تعالى  النبي   فسأل أصحاب النبي  ،  يجامعوهن في البيوت

فقال رساول    (ال َمِحيِل َواَل َتق َرُبوُهّن َحتهَى َيط ُهْرَنال َمِحيِل قَّْل ُهَو َأذتى َفاْعَتِزلَّوا  النهَسآَء ِفي 
 [  إال الَوطء: أي. ] اصنعوا كل شيء إال النكاح  اهلل 
 أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

في دبرها فقد برئ مما   تى امرأمن أتى كاهنات فصدقه بما يقول أو أتى امرأ  حائضات أو أ: قال 
 . ُأنزل على محمٍد 

]*[ يجب على الحائل قضاء الصوم فقط دون الصال : 
فكنا ناؤمُر    كنا نحيل على عهد رسول اهلل: قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )

 .بقضاء الصوم وال نؤمُر بقضاء الصال  
أتجازي إحادانا صاالتَّها إذا    :  أ   قالت لها أن امر( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 . فال يأمرنا به ، أو قالت فال نفعله  طهرت ؟  فقالت أحرورية أنت ؟ كنا نحيُل مع النبي 
]*[تحريم إتيان الحائل في الفرج : 

آَء ِفي ال َمِحايِل  َوَيْسَألَّوَنَك َعِن ال َمِحيِل قَّْل ُهَو َأذتى َفاْعَتِزلَّوا  النهَس: )قال تعالى: لقوله تعالى 
 [ 111/ البقر  ( ] َواَل َتق َرُبوُهّن َحتهَى َيط ُهْرَن

اليهود كانوا إذا حاضت المرأ   لم يؤاكلوها ولام  أن ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 
َوَيْسَألَّوَنَك َعاِن  )  فأنزل اهلل تعالى  النبي   فسأل أصحاب النبي  ،  يجامعوهن في البيوت

فقال رساول    (يِل قَّْل ُهَو َأذتى َفاْعَتِزلَّوا  النهَسآَء ِفي ال َمِحيِل َواَل َتق َرُبوُهّن َحتهَى َيط ُهْرَنال َمِح
 [  إال الَوطء: أي. ] اصنعوا كل شيء إال النكاح  اهلل 
 أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

في دبرها فقد برئ مما   تى كاهنات فصدقه بما يقول أو أتى امرأ  حائضات أو أتى امرأمن أ: قال 
 . ُأنزل على محمٍد 

]*[كفار  من أتى حائضات : 
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في الذي يأتي امرأته  :قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
 . وهي حائل ، يتصدَ بدينار أو بنصف دينار 

]*[ا الذي يحُل للرجل من زوجته وهي حائلم : 
 يحل له كل شيء إال الوطء في الفرج  
أي . ] اصنعوا كل شٍئ إال النكااح  : قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم )

 [ إال الوطء
كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رساول اهلل  : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )
 يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كماا كاان    أن

 . يملك إربه  النبي 
]*[ يجوز جماا المرأ  إذا انقطع الدم قبل أن تغتسلال : 

 [111/ البقر  ( ] َواَل َتق َرُبوُهّن َحتهَى َيط ُهْرَن: ) لقوله تعالى 
]*[صفاة الغسال من الحيال : 

عن غسلها مان المحايل     أن امرأ  سألت النبي (  عائشة الثابت في  الصحيحين  حديث)
قالت كيف أتطهر بها  ؟ قاال  . قال خذيْ فرصٍة من مسٍك فتطهري بها.  فأمرها كيف تغتسل 

فاجتبذتها إليم فقلت تتبعي بها أثار    ،قالت كيف ؟  قال سبحان اهلل تطهري بها . تطهري بها 
 . الدم 
]*[ يتعامل الرجل مع زوجته وهي حائلكيف : 

اليهود كانوا إذا حاضت المرأ   لم يؤاكلوها ولام  أن ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 
َوَيْسَألَّوَنَك َعاِن  )  فأنزل اهلل تعالى  النبي   فسأل أصحاب النبي  ،  يجامعوهن في البيوت

فقال رساول    (َء ِفي ال َمِحيِل َواَل َتق َرُبوُهّن َحتهَى َيط ُهْرَنال َمِحيِل قَّْل ُهَو َأذتى َفاْعَتِزلَّوا  النهَسآ
 [  إال الَوطء: أي. ] اصنعوا كل شيء إال النكاح  اهلل 

  النبي  ُهلَّوأنا حائل ثم أناِو كنت أشرُب : قالت (حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
 فيضاعُ   النبي  ُهَلوأنا حائل ثم أناِو ََْرالَع َّوأتعرم ،  فيشرب ع فيمعلى موِض فاُه فيضُع 

 .  فيم فاه على موضِع
 . عظم ُأخذ منه اللحم وبقيت عليه بقية { الَعْرَ } 
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في المسجد فقال يا   رسول اهلل  بينما : قالت (حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
 . فناولته  يدك إن حيضتك ليست في : إني حائل فقال : فقلت الثوب ناولينيعائشة  

  رسول اهلل كنت ُأرجُِّل رأس : قالت (  حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )
 . وأنا حائل  
ُيخرُج رأَساُه إلاىم وهاو      رسول اهلل  كان: قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )

 . معتكف فأغسله وأنا حائل 
يتكُئ في حجري  وأنا حاائل     لنبي كان ا: قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )

 . ثم يقرأ القران 
مضطجعة فاي خميلاة     قالت بينا أنا مع النبي  ( حديث أم سلمة الثابت في  الصحيحين ) 

فدعاني فاضطجعت معه فاي  . أنَِّفسِت ؟  قلت نعم : حضتَّ فانسللتَّ فأخذتَّ ثياب حيضتي فقال 
 . الخميلة 

 
 ستحاااضةاالفي : فصل 

 
]*[مستحاضة تصلي وتتوضأ لكِل صال ال : 

  جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي  :قالت ( حديث عائشة متفَ عليه ) 
 : ال  رسول اهلل  فقال ؟  الصال  يا رسول اهلل إني امرأ  استحال فال أطهر أفأدُا :فقالت  

 غسلي عنك الادم صال  وإذا أدبرت فافدعي ال تك حيل فيذا أقبلت حيضبرَ وليس إنما ذلك ِع
 . ثم توضأي لكل صال  حتى يجئ ذلك الوقت  صليثم 
 ]*[الفرَ بين دم الحيل واالستحاضة : 
أنهاا كانات    ( حديث فاطمة بنت أبي حبيش الثابت في  صحيحي أباي داوود والنساائي   )  

فامساكي عان    ، أساود يعارف   فينه  الحيلإذا كان دم     رسول اهللتستحال فقال لها 
 .  يذا كان اآلخر فتوضئي  فينما هو عرَالصال  ف

]*[ماذا تصنع إن لم تستطع التميز تجلس غالب الحيل ستة أيام أو سبع : 
تحيضي فاي   قال لها   أن النبي (  حديث حمنة بنت جحش الثابت في  صحيح أبي داوود )
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ا وعشرين ليلة  ثالث أو  أربعا وعشرين ليلة وصلي  علم اهلل ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي
 .  كئذلك يجز وأيامها  فينم

]*[إذا كانت الصفر  والكَّْدَر  قبل الطهر فهي حيل : 
كنا ال نعدُّ الكدر  والصفر  بعد الطهر : قالت ( حديث أم عطية الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

 . شيئات 
]*[يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصالتين : 

أن امرأ  مستحاضة علاى عهاد   ( صحيحي أبي داوود والنسائي  حديث عائشة الثابت في ) 
َ  عاِند فأمرت أن تؤخر الظهر وتعّجل العصر وتغتسل لهما غسالت  رسول اهلل  قيل لها أنه ِعر

واحدات ، وتؤخر المغرب وتعّجل العشاء وتغتسل لهما غسالت واحدات ، وتغتسل لصاال  الصابح    
 . غسالت واحدات 

]*[ها زوجهاالمستحاضة يطأ : 
 [113/ البقر  ( ]ِنَسآُؤكَّْم َحْرث  لهكَّْم َفْأتَّوا  َحْرَثكَّْم َأنهَى ِشْئتَّْم : )لعموم قوله تعالى 

كانت أم حبيبة تَّستحال وكان زوجهاا  : قال ( حديث عكرمة الثابت في  صحيح أبي داوود ) 
 . ا هيغشا

 . كانت تحت عبد الرحمن بن عوف { أم حبيبة }
]*[ستحاضة ولكن تحترز من تلويث المسجدتعتكف الم : 

امرأ  من أزواجه ،    اعتَكَفت  مع رسول اهلل : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )
 .  فكانت ترى الدم والصفر  ،والطست تحتها وهي تصلي

 
 

  النفااسباب  
 

]*[أكثر مد  للنفاس أربعين يومات : 
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كانت النفساء على عهد  : قالت ( ي أبي داوود والترمذي حديث أم سلمة الثابت في  صحيح) 
س يعناي  ْرأو أربعين ليلة وكنا نطلي وجوهنا الَو  تقعد بعد نفاسها أربعين يومات  رسول اهلل 
 .   من الكلف

 . نبت  أصفر يصبغ به ويتخذ منه صباغ للوجه { الَوْرس } 
 . بثور صغير  تكسو الوجه { الَكَلف } 

]*[ما تم له أربعة أشهر كان الدم نفاسات إذا وضعت : 
َّ    رساوُل اهلل  حاَدثنا  : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )   وهاو الصااد

ذلك ثم  مثُل علقةت  ثم يكون نطفة   ه في بطن أمه أربعين يوماتقَّل َخ جمُعأحدكم ُي إنم : المصدوَ
بكتب  ، بأربع كلمات ُرفيه الروح ويؤَم لك فينفخَّالماهلل  رسُلذلك ثم ُي مثُل يكون في ذلك مضغةت

الجناة   أهالِ  ِلأحدكم ليعمل بعم فوالذي ال إله غيره إنم ،  أو سعيد رزقه وأجله وعمله وشقٌي
 وانم ، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراا فيسبَ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيادخلها 

 ا يكون بينه وبينها إال ذراا فيسبَ عليه الكتااب فيعمالُ  النار حتى م أهِل أحدكم ليعمل بعمِل
 .  بعمل أهل الجنة فيدخلها

 
   كتاب الصال   

  
]*[فرضت الصال  ليلة انسراء والمعراج : 

الصلوات ليلة ُأساري باه    فَّرضت على النبي : قال ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين ) 
دي يا محمد إنه ال ُيبدمُل القول لديم ، وإن لك بهذه خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمسات ثم نو

 . الخمس خمسين 
 ]*[منزلة الصال  في انسالم : 
 : الصال  أفضُل األركان بعد الشهادتين [1] 
بني انسالم  ) :قال  النبي  أن(  الصحيحين الثابت في  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 

  حج الوإقام الصال  وإيتاء الزكا  و رسول اهلل ، وأن محمدا على خمس شهاد  أن ال إله إال اهلل
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 ( وصوم رمضان
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثاه إلاى    قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 

إنك ستأتي قومات  أهل كتاب ، فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن : اليمن 
اهلل ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمَس صلواٍت في محمدات رسول 

 كل يوٍم وليلة ، فين هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت تؤخذ من أغنيائهم فتَّرُد على فقرائهم ، فين هم أطاعوا 

َِ دعوَ  المظلوِم فينه   .ليس بينه وبين اهلل حجاب لك بذلك فيياك وكرائم أموالهم ، وات
جاء رجل إلى رساول  :قال  (الثابت في الصحيحين طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه حديث )

اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول، حتى 
خماس صالوات فاي    : )دنا، فيذا هو يسأل عن انسالم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قال رسول اهلل صالى اهلل علياه   (. ال إال أن تطوا: )هل علي غيرها؟ قال: فقال( اليوم والليلة
وذكر له رسول اهلل : قال(. ال إال أن تطوا: )قال هل علي غيره؟ قال(. وصيام رمضان: )وسلم

فأدبر الرجال   :قال(. ال إال أن تطوا: )هل علي غيرها؟ قال: صلى اهلل عليه وسلم الزكا ، قال
أفلاح إن  : )واهلل ال أزيد على هذا وال أنقص، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وهو يقول

 (.صدَ
 :تغسل اننسان من الذنوب والمعاصي الصال  [ 1]
أرأيتم لاو أن   :قال  النبي  أن( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

قالوا ال يبقى من  ؟ هل يبقى من درنه شيء ،مراٍت خمَس يوٍم كَل فيه بباب أحدكم يغتسُل نهرات
 . الخطايا  الصلوات الخمس يمحو اهلل بهنم فذلك مثُل : قال ، درنه شيء

  :تَّكفر الذنوب الصغائر الصال  [ 3]
 النباي  أن رجالت أصاب من امرأ ت قبلة فاأتى  ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 

َوَأِقِم الّصاَلَ  َطَرَفِي النهَهاِر َوُزَلفاات ّماَن ال لهْياِل ْإّن ال َحَساَناِت ُياذ ِهْبَن      )أنزل اهلل تعالى فأخبره ف
 . لجميع أمتي كلهم : يا رسول اهلل ، ألي هذا ؟ قال : فقال الرجل ( الّساّيَئاِت 

 الصالواتَّ  :ل قا النبي  أن( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  صحيح مسلم  )
 .  الكبائر ت إذا اجتنب ما بينهنمل إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات  الخمس والجمعةَّ

  : عظيم الثواب[ 4]
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 الناُس يعلُملو  :قال  النبي  أن( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
عليه الستهموا ولو يعلمون ماا فاي   ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا 

 .   ألتوهما ولو حبوات تمة والصبِحالتهجير الستبقوا إليه ولو يعلمون ما في الَع
  :الصال  إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل [ 6]
أوُل ما يحاسُب به العباُد ياوم     :قال  النبي  أن (حديث أنس الثابت في  صحيح الجامع ) 

   .  امة الصال  فين صلحتَّ صلُح  سائُر العمل  و إن فسدت فسَد سائُر العمل  القي
]*[حكم تارك الصال  جحودا : 

 :قاال   النباي   أن( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 . بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصال  

العهد الذي بيننا  :قال  النبي  أن(  الترمذي وابن ماجه حديث بريد  الثابت في  صحيحي ) 
 . وبينهم الصال  فمن تركها فقد كفر 

]*[حكم تارك الصال  تكاسالت : 
ْإّن اللهَه اَل َيغ ِفُر َأن ُيش َرَك ِبِه َوَيغ ِفُر َما ُدوَن َذْلَك ْلَمن َيَشآُء َوَمن ُيش ِرْك ِباللهاِه  : )قال اهلل تعالى

 ( 41/ النساء )  النساء : سور ( ]َتَرَى ْإث مات َعِظيماتَفَقِد اف 
خماُس   :قاال   النباي   أن( حديث عباد  بن الصامت الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

صلواٍت افترضهنم اهلل تعالى ، من أحسن وضوَءُهنم و صالُهنم لاوقتهنم و أتام ركاوعهنم و    
فر له ، و من لم يفعل ، فليس له علاى اهلل عهاٌد إن   خشوعهنم ، كان له على اهلل عهٌد أن يغ

   . شاء غفر له و إن شاء عذنبه 
]*[وجوب الصال  وأنها أحد األركان الخمسة : 

 { 103/ النساء }(  ْإّن الّصاَلَ  َكاَنت  َعَلى ال ُمْؤِمِنيَن ِكَتابات ّمْوقَّوتات:) قال تعالى: )قوله تعالى 
بني انساالم   :قال  النبي  أن(  الصحيحين الثابت في  نهما حديث ابن عمر رضي اهلل ع) 

  حج الوإقام الصال  وإيتاء الزكا  و رسول اهلل ،على خمس شهاد  أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 
 .  وصوم رمضان

لمعاٍذ ابن جبل حين بعثاه إلاى    قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 
أتي قومات  أهل كتاب ، فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن إنك ست: اليمن 
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محمدات رسول اهلل ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمَس صلواٍت في 
 كل يوٍم وليلة ، فين هم أطاعوا لك بذلك 

رُد على فقرائهم ، فين هم أطاعوا فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت تؤخذ من أغنيائهم فتَّ
َِ دعوَ  المظلوِم فينه ليس بينه وبين اهلل حجاب   .لك بذلك فيياك وكرائم أموالهم ، وات

جاء رجل إلى رساول  :قال  (الثابت في الصحيحين طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه حديث )
وال يفقه ما يقول، حتى  اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته

خماس صالوات فاي    : )دنا، فيذا هو يسأل عن انسالم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال رسول اهلل صالى اهلل علياه   (. ال إال أن تطوا: )هل علي غيرها؟ قال: فقال( اليوم والليلة

كر له رسول اهلل وذ: قال(. ال إال أن تطوا: )قال هل علي غيره؟ قال(. وصيام رمضان: )وسلم
فأدبر الرجال  : قال(. ال إال أن تطوا: )هل علي غيرها؟ قال: صلى اهلل عليه وسلم الزكا ، قال

أفلاح إن  : )واهلل ال أزيد على هذا وال أنقص، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وهو يقول
 (.صدَ
]*[ال يلزمه قضاء الصال  التي فاتته قبل إسالمه  الكافر إذا أسلم: 

 [ 31/  األنفال ( ] قَّل ْللهِذيَن َكَفُرَوا  ْإن َينَتُهوا  ُيَغَفْر َلُهْم ّما َقْد َسَلفَْ: )قال تعالى 
إذا أسلم العبُد َفحُساَن إساالمه   : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 

و ، ، الحسنةَّ بعشار أمثالهاا    و كان بعد ذلك القصاص   ،ُيكفِّر اهلل عنه كلن سيئٍة كان زَلفها 
 .  السيئة بمثلها إال أن يتجاوز اهلل عنها 

]*[ال تجب الصال  على الصبي والمجنون : 
رفع القلام عان   : قال  أن النبي ( حديث علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

 ( ُيفيَ عن المجنون حتى   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالث 
 ]*[  وهم أوالد سبع سنينتعليم األوالد الصال : 
مروا : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي) 

أوالدكم بالصال  وهم أوالد سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بيانهم  
 . في المضاجع 

 ]*[  مواقيت الصال: 
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وقت صال  الظهار   :قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو  الثابت في  صحيح مسلم  ) 
إذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر و وقت صال  العصار ماا لام    
تصفر الشمس و وقت صال  المغرب ما لم يغب الشفَ و وقت صال  العشاء إلى نصف الليال  

   .ح من طلوا الفجر ما لم تطلع الشمساألوسط و وقت صال  الصب
أمني جبريل  :قال  أن النبي ( حديث ابن عباس  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )

عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس و كانت قدر الشراك و صلى بي العصار  
عشاء حين غاب الشفَ حين كان ظله مثله و صلى بي المغرب حين أفطر الصائم و صلى بي ال

و صلى بي الفجر حين حرم الطعام و الشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين 
كان ظله مثله و صلى بي العصر حين كان ظله مثليه و صلى بي المغرب حين أفطر الصائم و 

حمد هاذا  يا م  : صلى بي العشاء إلى ثلث الليل و صلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي و قال 
   . وقت األنبياء من قبلك و الوقت ما بين هذين الوقتين 

]*[إذا لم يكن الجو حارا استحباب تعجيل صال  الظهر في أول وقتها : 
  [41: اآلية -المائد  : سور ( ]َفاْسَتِبقَّوا الَخْيَراِت: )تعالىلقوله 

أي العمل أحب إلى اهلل   سألت رسول اهلل : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )
 .  قال الصال  لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل اهلل

 اهلل كاان رساول   قاال  ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

اء أحيانا يؤخرهاا  يصلي الظهر بالهاجر  والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعش
وأحيانا يعجل كان إذا راهم قد اجتمعوا عجل وإذا راهم قد أبطأوا أخر والصبح كاانوا أو قاال   

 .  يصليها ِبَغَلس   كان النبي 

الصبح  يصلي   كان رسول اهللقال ( حديث أبي برز  األسلمي الثابت في  الصحيحين )وفي 
ن إلى المائة ، ويصلي الظهر إذا زالت الشامس  وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستي

ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ، ونسيت ماا قاال فاي    
 . المغرب ، وكان ال يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى نصف الليل 

 ]*[استحباب عدم تعجيل صال  الظهر في أول وقتها إذا كان الجو حارا : 
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إن شد  الحر : قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 
 . من فيح جهنم فيذا اشتد الحر فأبردوا بالصال  

إذا اشتد البرد بكنر بالصاال      كان رسول اهللقال  ( الثابت في  صحيح البخاري سحديث أن)
 . اشتد الحر أبرد بالصال   وإذا 

 ]*[لصال  العصر قت االختيارو : 
وقت الظهر ماا لام    :قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح مسلم ) 

يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفَ ووقت 
 .  العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس

]*[ العصر لصال  وقت الضرور : 
مان أدرك  : ) قاال  أن النبي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبال أن  
   . تغرب الشمس فقد أدرك العصر 

]*[استحباب تعجيل صال  المغرب : 
المغارب إذا    كنا نصلي مع النباي  : قال ( بت في  الصحيحينحديث سلمة بن األكوا  الثا)

 . توارت بالحجاب 
 ]*[إذا اجتمع الناس استحباب تعجيل العشاء : 
 كاان رساول اهلل   قاال  ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

عشاء أحيانا يؤخرهاا  يصلي الظهر بالهاجر  والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت وال
قد أبطأوا أخر والصبح كاانوا أو قاال    ا راهم قد اجتمعوا عجل وإذا راهموأحيانا يعجل كان إذ

 .  يصليها ِبَغَلس   كان النبي 

]*[إذا أبطأ الناس استحباب تأخير العشاء : 
  كاان رساول اهلل  قاال  ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

  يصلي الظهر بالهاجر  والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرهاا
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قد أبطأوا أخر والصبح كاانوا أو قاال    ا راهم قد اجتمعوا عجل وإذا راهموأحيانا يعجل كان إذ
 .  يصليها ِبَغَلس   كان النبي 

 ]*[كاالعتكاف إلى نصف الليل إذا ضمن بقاء الناس استحباب تأخير العشاء : 
بالعشااء حتاى رقاد       أعتم رسول  اهلل قال ( حديث ابن عباس  الثابت في  الصحيحين ) 

  الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصال  فخارج نباي اهلل   
كأني أنظر إليه اآلن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه قال لاوال أن يشاَ علاى أمتاي     

 . هم أن يصلوها هكذا ألمرت
 أن النباي  (  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة )

   . لوال أن أشَ على أمتي ألمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه   : قال
]*[ استحباب التبكير في صال  الصبح بها في أول وقتها: 

 كاان رساول اهلل   قاال  (  رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين حديث جابر ابن عبد اهلل)

  يصلي الظهر بالهاجر  والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرهاا
وأحيانا يعجل كان إذا راهم قد اجتمعوا عجل وإذا راهم قد أبطأوا أخر والصبح كاانوا أو قاال   

 .  يصليها ِبَغَلس   كان النبي 

 ظلمة اخر الليل [ الَغَلس]
 كن نساء المؤمنات يشهدن مع رساول اهلل  : قالت ( حديث عائشة  الثابت في  الصحيحين)

ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصاال  ال   صال  الفجر  متلفعات بمروطهنم ال يعرفهن أحد
 . يعرفهن أحٌد من الَغَلس 

أسفروا :   قال أن النبي (  مذي وابن ماجة حديث رافع بن خديج  الثابت في  صحيحي التر)
 . بالفجر فينه أعظم لألجر 

أي يخارج مسافرات ، أي يادخل    : المراد بانسفار  : قال انمام بن القيم رحمه اهلل تعالى ]*[
 . مغلسات ويخرج مسفرات 

]*[ متى يكون اننسان مدركات لوقت الصال : 
 رك ركعةت من الصال  أد إذايكون اننسان مدركات لوقت الصال  

مان أدرك  : ) قاال  أن النبي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
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ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبال أن  
   . تغرب الشمس فقد أدرك العصر 

مان أدرك  :  قاال  أن النبي  ( حين حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحي)
    . ركعة من الصال   فقد أدرك الصال   

]*[على الترتيب األولى ثم التي بعدها قضااء الفوائت : 

أن عمار بان الخطااب     ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )
عل يسب كفار قريش قاال ياا   رضي اهلل تعالى عنه جاء يوم الخندَ بعدما غربت الشمس فج

واهلل ما صاليتها ،    رسول اهلل ما ِكدتَّ أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي 
فقمنا إلى ُبطحان فتوطأ للصال  وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 

 . المغرب 
عن أرباع   ين شغلوا النبي إن المشرك: قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح النسائي)

صلوات في الخندَ فأمر بالال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصالى  
 . المغرب ثم أقام فصلى العشاء 

]*[من نسَي صال  أو نام عنها : 
من نسي صال  أو نام عنها فكفارتهاا  :  قال أن النبي (  حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

   . ليها إذا ذكرها أن يص
]*[مشروعية  الجماعة في الصال  الفائتة : 

أن عمار بان الخطااب     ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )
رضي اهلل تعالى عنه جاء يوم الخندَ بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قاال ياا   

واهلل ما صاليتها ،   الشمس تغرب ، قال النبي رسول اهلل ما ِكدتَّ أصلي العصر حتى كادت 
فقمنا إلى ُبطحان فتوطأ للصال  وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 

 . المغرب 
]*[ األوقات التي نَّهَي عن الصال  فيها: 

  :هناك خمسة أوقات نَّهَي عن الصال  فيها 
 حين تطلع الشمس [ 1]



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   130 

 حين تغرب الشمس [ 1]
 بعد الفجر حتى تطلع الشمس[ 3]
 بعد العصر حتى تغرب الشمس[ 4]
 حين يقوم قائم الظهير  حتى تميل الشمس [ 5]
ثالث ساعات كان رسول  : قال أن النبي ( حديث عقبة بن عامر الثابت في  صحيح مسلم  )

ة حتاى  بازغا  : قال أن النبي ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين   اهلل 
 . ترتفع وحين يقوم قائم الظهير  حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 

ال تحاروا   : قاال  أن النباي  ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصاحيحين  )
   . بصالتكم طلوا الشمس و ال غروبها

يون وأرضاهم عنادي  قال شهد عندي رجاٌل مرض( حديث ابن عباس  الثابت في  الصحيحين)
 . تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب عن الصال  بعد الفجر حتى نهى  أن النبي عمر 

صل صال  الصبح ثام   : قال أن النبي ( حديث عمرو بن عبسة الثابت في  صحيح مسلم  )
أقصر عن الصال  حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فينها تطلع حين تطلع بين قرناي شايطان و   

جد لها الكفار ثم صل فين الصال  مشهود  محضور  حتى يستقل الظل باالرمح ثام   حينئذ يس
ر جهنم فيذا أقبل الفيء فصل فين الصال  مشهود  محضور  جمَسأقصر عن الصال  فين حينئذ تَّ

حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصال  حتى تغرب الشمس فينها تغرب بين قرني شايطان و  
   . حينئذ يسجد لها الكفار 

]*[  المواضع التي ال تصح فيها الصال: 

أن النبي ( لحديث أبي سعيد الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي: )الحمام والمقبر  [ 1]
  األرل كلها مسجد إال المقبر  و الحمام  :قال .   
 ال تصلوا إلى القباور : قال  أن النبي ( حديث كنناز بن الحصين الثابت في  صحيح مسلم )و

 . وال تجلسوا عليها 
لعن اهلل اليهود و النصارى اتخاذوا  : قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)و

   . قبور أنبيائهم مساجد من 
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لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي الترماذي وابان   : )مبارك انبل [ 1]
   . و ال تصلوا في أعطان انبل  صلوا في مرابل الغنم :قال  أن النبي ( ماجة 
]*[ هل تجوز صال  الجناز  في المقبر : 
 : إذا كانت الصال  على القبر جازت  ]*[

أن رجالت أسودات أو امرأ ت ساوداء  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
ه ، فأتى قبره فصالى  أال اذنتموني ب فقالوا مات فقال  كان يقم المسجد فسأل عنه النبي 

 .عليه 
 : إذا كانت الصال  إلى القبر فال يجوز ]*[

ال تصلوا إلى القبور وال : قال  أن النبي ( حديث كنناز بن الحصين الثابت في  صحيح مسلم )
 . تجلسوا عليها 

 
 وانقامةاألذان : باب 

 
]*[فرل كفاية ألذانا : 

إذا حضارت الصاال َّ   »: قال  أن النبي (  يحينحديث مالك بن الُحويرث الثابت في  الصح)
 (  فلُيؤذِّْن لكم أحُدكم وليؤمكم أكبركم 

]*[ األذانفضل : 
لو يعلم النااس   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

علمون ما فاي  ما في النداء و الصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا و لو ي
   . مة و الصبح ألتوهما و لو حبوا التهجير الستبقوا إليه و لو يعلمون ما في العَت

المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم :قال  أن النبي ( حديث معاوية الثابت في  صحيح مسلم  )
   . القيامة 

ى صوت المؤذن ال يسمع مد: قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح البخاري )
 . جٌن وال إنٌس وال شيٌء إال شهد له يوم القيامة 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   131 

قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)
المؤذن يغفر له مدى صوته و يشهد له كل رطب و يابس و شاهد الصال  يكتب له خمس و   :

   . عشرون صال  و يكفر عنه ما بينهما 
 أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترماذي )

   . انمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد األئمة و اغفر للمؤذنين   :قال 
مان أذن    :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة)

له الجنة وكتب له بتأذينه في كِل مر ٍ  ستون حسنة وبيقامته ثالثاون  اثنتي عشر  سنة وجبت 
 . حسنه 
]*[ وانقامة للصال  المقضيةاألذان يجب : 

إذا حضارت الصاال َّ   »: قال  أن النبي (  حديث مالك بن الُحويرث الثابت في  الصحيحين)
 ( فلُيؤذِّْن لكم أحُدكم وليؤمكم أكبركم 

عان    إن المشركين شغلوا النباي  : قال ( في  صحيح النسائي حديث ابن مسعود  الثابت)
أربع صلواٍت يوم الخندَ فأمر بالل فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثام أقاام   

 . فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء 
]*[ وانقامة للمنفرداألذان يسن : 

يعجاب   :قاال   أن النبي ( النسائيحديث عقبة بن عامر الثابت في  صحيحي أبي داوود و) 
  : ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصال  و يصلي فيقاول اهلل عاز و جال    

   . انظروا إلى عبدي هذا يؤذن و يقيم الصال  يخاف مني قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة 
]*[ وانقامةاألذان حكم أخذ األجر  على : 

إن اخار ماا   : قال ( ثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي حديث عثمان بن أبي العاص ال)
 . أن اتخذ مؤذنات ال يأخذ على اذانه أجرات :  عهد إليم النبي 

]*[اشتراط األمانة في المؤذن : 
 أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترماذي )

   . اللهم أرشد األئمة و اغفر للمؤذنين  انمام ضامن و المؤذن مؤتمن :قال 
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المؤذنون أمناء المسلمين : قال  أن النبي ( حديث أبي محذور   الثابت في  صحيح الجامع )
   . على صالتهم و حاجتهم 

المؤذناون  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  صحيح الجامع )
   . و سحورهم أمناء المسلمين على فطرهم 

]*[ وشماالت عند قولاه حاي    المؤذن يلتفت برأسه وعنقه يمينات عند قوله حي على الصال
 : على الفالح

قال رأيت بالالت يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهناا  ( حديث أبي ُجَحْيَفة الثابت في  صحيح الترمذي )
 . وهاهنا وإصبعاه في أذنيه 

]*[رفع الصوت بالنداء : 
ال يسمع مدى صوت : يقول  أنه سمع النبي ( سعيٍد الثابت في  صحيح البخاريحديث أبي )

 . المؤذن جٌن وال إنٌس وال شيٌء إال شهد له يوم القيامة 
]*[ وانقامةاألذان عدد كلمات : 

األذان تسع عشار   : قال  أن النبي ( حديث أبي محذور  الثابت في  صحيح السنن األربعة )
   . ع عشر  كلمة كلمة و انقامة سب

]*[سبب مشروعية األذان : 
كان يقول كان المسالمون حاين قادموا    :  قال ( حديث بن عمر الثابت في  صحيح البخاري)

المدينة يجتمعون فيتحينون الصال  ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخاذوا  
ليهود فقال عمار أوال تبعثاون   ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن ا

  رجال ينادي بالصال  فقال رسول اهلل 
 . يا بالل قم فناد بالصال   

  لماا أمار رساول اهلل    ( حديث عبد اهلل بن زيد الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )
بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصال  طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في ياده  

لت يا عبد اهلل أتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصال  قال أفاال أدلاك   فق
على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر أشهد 

ا رساول اهلل  أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن محمد
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حي على الصال  حي على الصال  حي على الفالح حي على الفالح اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال 
اهلل قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصال  اهلل أكبر اهلل أكبر أشهد أن ال 

قد قامت الصاال  قاد   اله إال اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل حي على الصال  حي على الفالح 
فأخبرتاه بماا     قامت الصال  اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهلل فلما أصبحت أتيت رسول اهلل 

رأيت فقال إنها لرؤيا حَ إن شاء اهلل فقم مع بالل فألَ عليه ما رأيت فليؤذن به فينه أنادى  
 .  صوتا منك

]*[؟ هل يجوز األذان لألعمى 
إن بالال ياؤذن  : قال  أن النبي ( عنهما الثابت في  الصحيحين حديث ابن عمر رضي اهلل )

بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم ثم قال وكان رجال أعمى ال ينادي حتى يقاال لاه   
 .  أصبحت أصبحت 

]*[يستحب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس : 
اهلل أكبار اهلل    : إذا قال المؤذن  :قال  أن النبي ( حديث عمر  الثابت في  صحيح مسلم  )

أشهد أن ال إله   : أشهد أن ال إله إال اهلل قال   : اهلل أكبر اهلل أكبر ثم قال   : أكبر فقال أحدكم 
  : أشهد أن محمدا رسول اهلل ثام قاال     : أشهد أن محمدا رسول اهلل قال   : إال اهلل ثم قال 

ال حاول    : حي على الفالح قال   :   إال باهلل ثم قال ال حول و ال قو  : حي على الصال  قال 
ال إلاه إال    : اهلل أكبر اهلل أكبر ثم قاال    : اهلل أكبر اهلل أكبر قال   : و ال قو  إال باهلل ثم قال 

   . ال إله إال اهلل من قلبه دخل الجنة   : اهلل قال 
]*[يستحب الترجيع في األذان : 

قال قلت يا رسول اهلل علمناي سانة   ( ت في  صحيح السنن األربعة حديث أبي محذور  الثاب)
األذان قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر ترفع بها صاوتك  
ثم تقول أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن محمدا رساول اهلل أشاهد أن   

بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهاد  أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن  محمدا رسول اهلل تخفل
ال إله إال اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل حي على الصال  حي على 
الصال  حي على الفالح حي على الفالح فين كان صال  الصبح قلت الصال  خيار مان الناوم    

 .  اهلل أكبر ال إله إال اهلل الصال  خير من النوم اهلل أكبر
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]*[استحباب التثويب في األذان في صال  الصبح : 
قال قلت يا رسول اهلل علمناي سانة   ( حديث أبي محذور  الثابت في  صحيح السنن األربعة )

األذان قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر ترفع بها صاوتك  
هد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن محمدا رساول اهلل أشاهد أن   ثم تقول أش

محمدا رسول اهلل تخفل بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهاد  أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن 
ال إله إال اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل حي على الصال  حي على 

على الفالح حي على الفالح فين كان صال  الصبح قلت الصال  خيار مان الناوم     الصال  حي
 .  الصال  خير من النوم اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهلل

]*[التثويب في األذان في صال  الصبح يكون في األذان الثاني ألنه األذان الحقيقي : 
ال يمنعن أحدكم أو أحدا مانكم   :قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )

أذان بالل من سحوره فينه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم ولايس أن يقاول   
 .  الفجر أو الصبح

]*[ما يقال عند سماا األذان : 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ماا   :قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين)

   . لمؤذن يقول ا
اهلل أكبار اهلل    : إذا قال المؤذن  :قال  أن النبي ( حديث عمر  الثابت في  صحيح مسلم  )

أشهد أن ال إله   : أشهد أن ال إله إال اهلل قال   : اهلل أكبر اهلل أكبر ثم قال   : أكبر فقال أحدكم 
  : حمدا رسول اهلل ثام قاال   أشهد أن م  : أشهد أن محمدا رسول اهلل قال   : إال اهلل ثم قال 

ال حاول    : حي على الفالح قال   : ال حول و ال قو  إال باهلل ثم قال   : حي على الصال  قال 
ال إلاه إال    : اهلل أكبر اهلل أكبر ثم قاال    : اهلل أكبر اهلل أكبر قال   : و ال قو  إال باهلل ثم قال 

   . لجنة ال إله إال اهلل من قلبه دخل ا  : اهلل قال 

]*[ما يقال بعد األذان : 

إذا سامعتم الماؤذن    :قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح مسلم  )
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فينه من صلى علي صال  صلى اهلل عليه بها عشرا ثم سلوا 

عباد اهلل و أرجوا أن أكون أنا هاو   اهلل لي الوسيلة فينها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من
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   . فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة 
من  :قال  أن النبي ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح البخاري)

اللهم رب هذه الدعو  التامة و الصال  القائمة ات محمدا الوسيلة و   : قال حين يسمع النداء 
   . ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة الفضيلة و 

من قال حين يسمع  :قال  أن النبي ( حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في  صحيح مسلم  )
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله رضايت   :  النداء

   . م دينا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه باهلل ربا و بمحمد رسوال و بانسال
]*[ الدعاء بين األذان وانقامةاستحباب : 

ال يرُد الدعاء باين   :قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
 . األذان وانقامة 

]*[ الفصل بين األذان وانقامة: 

_ بين كل أذانين صاال    :قال  أن النبي ( الصحيحين حديث عبد اهلل بن الُمَغفنل الثابت في  )
 . لمن شاء _ ثالثات 
]*[النهي عن الخروج من المسجد بعد األذان : 

كنا قعودات في المسجد مع أباي هريار     : قال ( حديث أبي الشعثاء الثابت في  صحيح مسلم )
أما هذا فقد عصى أباا  : رضي اهلل عنه  فخرج رجٌل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هرير  

 . القاسم 
]*[ إذا تعددت الفوائت يؤذن أذانات واحدات: 

عان   إن المشركين شغلوا رسول اهلل : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح النسائي)
أربع صلوات يوم الخندَ فأمر بالل فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثام أقاام   

 . فصلى العشاء فصلى المغرب ثم أقام 
]*[ األولى أن يتولى المؤذن انقامة: 

ذهب إلى بني عمرٍو بن عوٍف  أن النبي ( حديث سهل بن سعد الثابت في  صحيح البخاري )
 . أتصلي للناس فأقيم : ليصلح بينهم فقام بالل إلى أبي بكٍر فقال 
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]*[ يؤذن للصال  عند إراد  فعل الصال : 
في سافٍر فاأراد الماؤذن أن      لنبي كنا مع  ا: قال ( الصحيحين  حديث أبي ذر الثابت في)

أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال   لنبي يؤذن للصال  فقال له  ا
 . إن شد  الحر من فيح جهنم فيذا اشتد الحر فأبردوا بالصال  :  لنبي ا

 

 

 شروط الصال : باب 

 

 

]*[  هي ما يلي شروط الصال : 
 : انسالم والتمييز والعقل [ 3،1،1]

 : دليل اشتراط انسالم  ]*[
لمعاذ بن جبل  حين بعثه  رسول اهلل  قال ، قال( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 

إنك ستأتي قومات أهل كتاب فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل و   :إلى اليمن 
رسول اهلل ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمُس صلواٍت  أن محمدا

تؤخذ من  في كل يوٍم و ليلة ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت
َِ دعاو      أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فين هم أطاعوا لك بذلك فيياك و كرائم أماوالهم و اتا

   . نه ليس بينها و بين اهلل حجاب المظلوم في
 : التمييز  دليل اشتراط ]*[

مروا  :قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )
أوالدكم بالصال  و هم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر سانين و فرقاوا   

 . بينهم في المضاجع 
 :  العقل  راطدليل اشت ]*[

رفع القلام عان     :قال  أن النبي ( حديث علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )
   .  ُيفيَحتى  المجنونو عن  يحتلمعن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى   : ثالث 

 : العلم بدخول الوقت [ 4]
  [103: اآلية -النساء : سور ( ]ابات ّمْوقَّوتاتْإّن الّصاَلَ  َكاَنت  َعَلى ال ُمْؤِمِنيَن ِكَت: )قال تعالى
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 : النية [ 5]
  [5: اآلية -البينة : سور ( ]َوَمآ ُأِمُرَوا  ْإاله ْلَيْعُبُدوا  اللهَه ُمخ ِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء: )قال تعالى

كل امارئ  إنما األعمال بالنيات و إنما ل :قال  أن النبي ( في  الصحيحينالثابت  حديث عمر)
ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهلل و رسوله فهجرته إلى اهلل و رسوله و من كانت هجرته إلى 

 (  دنيا يصيبها أو امرأ  ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 
 : استقبال القبلة [ 6]

ثَّ َما كَّن تَّْم َفَولهوا  ُوُجوَهكَّْم َوِمْن َحْيثَّ َخَرْجَت َفَوّل َوْجَهَك َشط َر ال َمْسِجِد ال َحَراِم َوَحْي: )قال تعالى
 [150: اآلية –البقر  : سور ( ]َشط َرُه

إذا قمت إلاى   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
الصال  فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتاى  

ثم ارفاع حتاى تطمائن    ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا  تطمئن راكعا ثم
   . ثم افعل ذلك في صالتك كلها جالسا 

 : طهار  الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه [ 0]
 : دليل طهار  الثوب  ]*[

 [4: اآلية -المدثر : سور ( ]َوِثَياَبَك َفَطّهْر: )قال تعالى
خلع نعليه لما  أن النبي (  عنه  الثابت في  صحيح أبي داوود حديث أبي هرير   رضي اهلل)

 . أخبره أن فيهما قذٌر 
 : دليل طهار  البدن  ]*[

إنهما ليعذبان و ماا  بقبرين فقال  مر النبي : قال ( حديث بن عباس الثابت في  الصحيحين)
   .بوله من  تريست فكان ال  يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة و أما اآلخر

 : دليل طهار  المكان  ]*[
أن أعرابي بال فاي المجاد   ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري )

دعوه وهريقوا على بوله سجالت من ماء أو ذنوبات من ماء فينماا   فتناوله الناس فقال  النبي 
 . بعثتم ُمَيسِّرين ولم تبعثوا ُمَعسِّرين 

 : الطهار  من الحدثين [ 1]
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َِ   : )قال تعالى َيا َأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  ْإَذا قَّْمتَّْم ْإَلى الّصالِ  فاغ ِسلَّوا  ُوُجوَهكَّْم َوَأْيِدَيكَّْم ْإَلاى ال َمَراِفا
 [6: اآلية -المائد  : سور ( ]َواْمَسُحوا  ِبُرُؤوِسكَّْم َوَأْرُجَلكَّْم ْإَلى ال َكْعَبيِن َوْإن كَّنتَّْم ُجنَّبات َفاطهّهُروا 

ال يقبال اهلل    :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  )
   . لول صال  بغير طهور و ال صدقة من غَّ

 : ستر العور  [ 9]
 [31: اآلية -األعراف : سور ( ]َياَبِنَي اَدَم خَّذَّوا  ِزيَنَتكَّْم ِعنَد كَّّل َمْسِجٍد: )قال تعالى

 والمراد بالزينة ستر العور  
ال يقبال اهلل    :قاال   أن النباي  ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )

 . صال  حائٍل إال بخمار 
تنبيه : ما بين السر  والركبة  عور  الرجل  في الصال : 
ا بين السر  والركبة م  :قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن جعفر الثابت في  صحيح الجامع)

 . عور  
غِط فخذك فاين    :قال  أن النبي ( حديث ُجرهد الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )

 . الفخذ عور  
 . المرأ  كلها عور  إال وجهها وكفيها :  عور  المرأ  في الصال أما 

ال يقبال اهلل    :قاال   أن النباي  ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )
 . صال  حائٍل إال بخمار 

]*[ما يجُب من الثياب في الصال  وما ُيستحب : 

  قال خرجت ماع النباي   ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
في بعل أسفاره فجئت ليلة لبعل أمري فوجدته يصلي وعلي ثاوب واحاد فاشاتملت باه     

نصرف قال ما الُسرى يا جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما فأخبرتاه  وصليت إلى جانبه فلما ا
بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا االشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاَ قال فاين كاان   

 . واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به 

وب واحد يصلي في ث  قال رأيت رسول اهلل ( حديث عمرو بن سلمة الثابت في  الصحيحين )
 .  مشتمال به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه
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إذا صالى   :قاال   أن النباي  ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع)
   . أحدكم فليلبس ثوبيه فين اهلل تعالى أحَ من تزين له 

فسأله   لى النبي قال قام رجل إ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
عن الصال  في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقاال إذا وساع اهلل   
فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في 
 سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قاال 

 . وأحسبه قال في تبان ورداء 
]*[ُيكره أن يصلي اننسان في ثوٍب واحد ليس على عاتقيه منه شيء : 

ال يصلي أحدكم  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
 .   في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه  شيء  

]*[السدل في الصال  ال يجوز : 
 أن النباي  ( ث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترماذي حدي)

 . نهى عن السدل في الصال  

]*[ اشتمال الصماءيكره : 
عن اشتمال الصاماء    قال نهى رسول اهلل ( لحديث أبي سعيد الثابت في  صحيح البخاري)

 .  وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
]*[يحرم تغطية الوجه في الصال  لما فيه من التشبه بالمجوس : 

عان   النباي  نهى  : قال ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داود)
 . السدل في الصال  وأن يغطي الرجل فاه 

 من تشابه : قال  النبي أن ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داود)
 . بقوٍم فهو منهم 

 أقل أحوال هذا الحديث التحريم : قال شيخ انسالم رحمه اهلل تعالى 
]*[ يكره التلثم في الصال : 

عان   النباي  نهى  : قال ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داود)



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   141 

 . السدل في الصال  وأن يغطي الرجل فاه 
]*[ كف الثياب في الصال يكره : 

أمرت بالسجود على سبعِة أعظم : قال  النبي أن (  حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)
واليدين والركبتين وأطاراف القادمين وال نكفاتَّ الثيااب     _ وأشار بيده إلى أنفه  –الوجه : 

 . والشعر 
]*[يحرم شد الوسط في الصال  ألن فيه تشبه بالنصارى : 

من تشابه  : قال  النبي أن ( ا الثابت في  صحيح أبي داودحديث ابن عمر رضي اهلل عنهم)
 . بقوٍم فهو منهم 

 أقل أحوال هذا الحديث التحريم : قال شيخ انسالم رحمه اهلل تعالى 
]*[حكم من جرم ثوبه خيالء : 

ال ينظُر اهلل إلى : قال  النبي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
 . إزاره بطرات  من جرم

من جر ثوباه  : قال  النبي أن ( الثابت في  الصحيحين  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما )
يا رسول اللهه إن إزاري يساترخي إال أن    : فقال أبو بكر خيالء لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة 

   .  إنك لست ممن يفعله خيالء   : أتعاهده فقال له 
ما أسافل  : قال  النبي أن ( ضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاريحديث أبي هرير   ر)

 . الكعبين من انزار ففي النار 
ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القياماة  : قال  النبي أن ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح مسلم  )

ال يعطي شايئا  المسبل إزاره و المنان الذي   : و ال ينظر إليهم و ال يزكيهم و لهم عذاب أليم 
   . إال منه و المنفَ سلعته بالحلف الكاذب 

 
 صفاة صال  النبي 

 
 صفاة صال  النبي  كما يلي: 
 : استقبال القبلة [ 1]
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َوِمْن َحْيثَّ َخَرْجَت َفَوّل َوْجَهَك َشط َر ال َمْسِجِد ال َحَراِم َوَحْيثَّ َما كَّن تَّْم َفَولهوا  ُوُجوَهكَّْم : )قال تعالى
 [150: اآلية –البقر  : سور ( ]َرُهَشط 

إذا قمت إلاى   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
الصال  فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتاى  

جدا ثم ارفع حتاى تساتوي   تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن سا
   . قائما ثم افعل ذلك في صالتك كلها 

تنبيه: استقبال القبلة تفصيل: 
يجب عليه أن يستقبل عينها ، والذي ال يشاهدها يجب علي أن يستقبل جهتها : الذي يشاهدها 

 . آلن هذا هو المقدور عليه وال يكلف اهلل نفسات إال وسعها 
قال  أن النبي ( عنه  الثابت في  صحيحي الترمذي وبن ماجةحديث أبي هرير   رضي اهلل )
 . ما بين المشرَ والمغرب قبلة  :
 : أن يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر تكبير  انحرام [ 1]
 قال كان النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود الترمذي)

 .  إذا قام إلى الصال  رفع يديه مدات
إذا  قال رأيت رساول اهلل  : قال ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

قام إلى الصال  رفع يديه حتى تكون حذو َمن ِكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلك حين يكبر للركاوا و  
 . يفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوا وقول سمع اهلل لمن حمده ، وال يفعل ذلك في السجود 

 [ وإذا قام من الركعتين رفع يديه : وفي رواية للبخاري ]
 : فيشدهما على صدره  يضَع يَده الُيمنى على ِذِراِعِه الُيسرىأن [ 3]
كان النناُس يؤمرون أن يضَع الرمُجاُل ياَده   ( حديث سهل بن سعد الثابت في  صحيح البخاري)

 «الُيمنى على ِذِراِعِه الُيسرى في الصمالِ 
يضع يده اليمنى على  قال كان رسول اهلل ( ث طاووس الثابت في  صحيح أبي داوود حدي) 

 . يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصال  
يسكت باين    كان النبي »: قال( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

وأمي يا رسول اهلل اسكاتتك بين التكبير والقراء   التكبير وبين القراء  اسكاتةت ُهِنيَنةت فقلت بأبي
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اللنُهمم باِعْد بيني وبين َخَطاَياي كما باعدت بين المشرَ والمغارب ،  »: أقول: ما تقول ؟   قال
الثوُب األبيُل ِمن الدمنس، اللنُهمم اغسْل  خطاياي بالماِء والثنلِج اللنُهمم نقِّني ِمن الخطايا كما ُينقنى 

 .«لَبَرِدوا
إذا استفتح الصال   رسول اهلل كان  :قال( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح السنن األربعة)

  .   سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و ال إله غيرك  : قال 
 : القراء  في الصال  [ 5]

 ر فرل القراء  فاتحة الكتاب فين لم تزد عليها أجزأت وإن زدت فهو خي
ال صال  لمن لم يقرأ باأم  : قال  أن النبي ( حديث عباد  بن الصامت الثابت في  الصحيحين)

 . الكتاب 
في كٍل صاال  ُيقارأ فماا    : قال ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين)

أت وإن أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم ، وإن لم تزد عن أم الكتاب أجاز  أسمعنا النبي 
 . ِزدت فهو خير 

من صالى   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  صحيح مسلم )
صال  لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثالثا غير تمام فقيل ألبي هرير   رضي اهلل عنه  إنا 

قاال اهلل تعاالى   يقاول   نكون وراء انمام فقال اقرأ بها في نفسك فيني سمعت رسول اهلل 
الحماد هلل رب  > !قسمت الصال  بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فايذا قاال العباد    

قال اهلل تعاالى أثناى   ! <الرحمن الرحيم > !قال اهلل تعالى حمدني عبدي وإذا قال ! <العالمين 
فيذا قال مجدني عبدي وقال مر  فول إلي عبدي ! <مالك يوم الدين > !علي عبدي وإذا قال 

> !قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساأل فايذا قاال    ! <إياك نعبد وإياك نستعين > !قال 
قاال  ! <اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين 

 .  هذا لعبدي ولعبدي ما سأل
 [ معنى خداج أي فاسد  *] 
تنبيه: أن (  رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ابان ماجاة  حديث جابر ابن عبد اهلل)يحمل

 . من كان له إمام فقراء  انمام له قراء  : قال  النبي 
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تنبيه:  سبحان اهلل والحمد هلل من لم يحفظ شيئات من القران وأراد أن يصلي يجزئه أن يقول
 .  وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قو  إال باهلل

جاء رجل إلى النباي  (  بن أبي أوفى الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائيحديث عبد اهلل) 
    فقال إني ال أستطيع أن اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال قال سابحان اهلل

 .  والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قو  إال باهلل
تنبيه: ورتين في الركعتين األولياين بانص السانة الثابتاة     وُيسن أن يقرأ بعد الفاتحة س

 . الصحيحة 
يقرأ في الظهر  فاي الاركعتين    كان رسول اهلل ( لحديث أبي قتاد  الثابت في  الصحيحين )

األوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، و في الركعتين األخيرتين بفاتحة الكتااب  وكاان يطاول    
 . ، وهكذا في صال  العصر وهكذا في صال  الصبح الركعة األولى ما ال يطول في الثانية 

 : الركوا ومسائله [ 6]
  يضع يديه على ركبتيه مفرجتي األصابع مستويات ظهره  :صفة الركوا . 
صليت إلى جنب أبي فطبقت بين َكَفايم  : قال ( حديث مصعب بن سعد الثابت في  الصحيحين )

ا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيادينا علاى   كن: ثم وضعتهما بين فخذيم فنهاني أبي وقال 
 . الركب 

إذا ركع لم يشخص رأسه  قالت كان رسول اهلل (  حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
 .  ولم يصوبه ولكن بين ذلك

 [ أي لم يرفعه :  لم يشخص رأسهمعنى ]
 [ أي لم يخفضه:  ولم يصوبهمعنى ]
إذا ركع سوى ظهره حتاى لاو    رسول اهلل  كان( جامع حديث وابصة الثابت في  صحيح ال)

  .  صب عليه الماء الستقر
 ما يقال في الركوا : 

ويسن أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهام اغفار    سبحان ربي العظيميقال في الركوا 
 . سبوح قدوس رب المالئكة والروحلي، ويقول 
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كان يقول في ركوعاه سابحان رباي     لنبي أن ا ( الثابت في  صحيح مسلمحذيفة حديث )
العظيم وفي سجوده سبحان ربي األعلى وما مر بآية رحمة إال وقف عندها فساأل وال بآياة   

 . عذاب إال وقف عندها فتعوذ 
أال وإناي نهيات أن اقارأ    : قال  أن النبي  ( الثابت في صحيح مسلم  حديث ابن عباس )

ظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهادوا فاي   القران راكعا أو ساجدا فأما الركوا فع
 .  الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

  االطمئنان ركن في الركوا وانخالل به مبطٌل للصال:  
أنه  رأى رجال ال يتم ركوعه وال سجوده فلماا قضاى   ( حديث حذيفة الثابت في  الصحيحين)

 .  على غير سنة محمد  صالته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال لو مت مت
ال :قاال   :قاال   أن النبي ( حديث أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح السنن األربعة )

  .  تجزئ صال  الرجل حتى يقيم ظهره في الركوا و السجود
 من أدعية الركوا:  
 يكثر أن يقول فاي ركوعاه   كان رسول اهلل : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
كان يقول في ركوعاه وساجوده    أن رسول اهلل  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديث )

 .  سبوح قدوس رب المالئكة والروح
 : الرفع من الركوا [ 0]

 . حال الرفع ، ال يقال قبل الرفع وال يؤخر بعده [ : سمع اهلل لمن حمده] يقول 
 . ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد 

إذا قاام   كان رسول اهلل : قال ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اهلل لمن حمده حين يرفع صالبه   إلى الصال  

يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفاع  من الركوا ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين 
 رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر

حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصال  كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنيتاين  
 .  بعد الجلوس
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إذا قال انماام  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
فينه من وافَ قوله قاول المالئكاة     اللهم ربنا و لك الحمد  : حمده فقولوا سمع اهلل لمن   : 

 .   غفر له ما تقدم من ذنبه
 من أدعية الرفع من الركوا : 
 النباي  كنا نصالي وراء  : قال ( حديث ِرفاعة بن رافٍع الُزْرِقي الثابت في  صحيح البخاري)

قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدات كثيرات  فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع اهلل لمن حمده
رأيت بضعةت وثالثاين ملكاات   : من المتكلم ؟ قال أنا ، قال : طيبات مباركات فيه ، فلما انصرف قال 

 . يبتدرونها أيهم يكتبها أومل 
إذا رفاع رأساه مان      اهللكان رسول : قال ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )

ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء األرل وملء ما شئت من شيء بعد أهال  :  الركوا قال 
 .  الثناء والمجد ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد

 : التحذير من الرفع قبل انمام *
أماا يخشاى   :قاال   أن النبي ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
حدكم إذا رفع رأسه قبل انمام أن يجعل اهلل رأسه رأس حمار أو يجعل اهلل صاورته صاور    أ

  .   ؟ حمار 
 : السجود وما يتعلَ به من مسائل [ 1]
  محل التكبير حين يهوي ساجدا 
أن جميع تكبيرات االنتقال ما بين الركن الذي تركته إلى الركن الذي انتقلات  : القاعد  [ تنبيه]

 . إليه 
إذا قاام   كان رسول اهلل : قال ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اهلل لمن حمده حين يرفع صالبه   إلى الصال  
من الركوا ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفاع  

حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصاال  كلهاا حتاى     م يكبر حين يسجد ثم يكبررأسه ث
 .  يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس

 ال تشرا في السجود إال بعد أن يقع انمام ساجدات : 
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سامع  إذا قال  كان رسول اهلل : قال ( حديث البراء رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
 . ساجدات ثم نقع سجودات بعده  لم يحن أحدات منا ظهره حتى يقع النبي   لمن حمدهاهلل
 أعضاء السجود سبعة : 
أمرت بالساجود علاى سابعِة    : قال  النبي أن (  لحديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

تَّ الثيااب  واليدين والركبتين وأطراف القدمين وال نكف_ وأشار بيده إلى أنفه  –الوجه : أعظم 
 . والشعر 

  تفريج اليدين مع االعتدال:  
كان إذا صلى وسجد فرمج بين  النبي أن (  حديث عبد اهلل بن ُبَحْينة  الثابت في  الصحيحين)

 . يديه حتى يبدو بيال إبطيه 
اعتدلوا في السجود وال يبسط أحادكم  : قال  النبي أن (  حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

 . نبساط الكلب ذراعيه ا
إذا سجدت فضع : قال  النبي أن (  حديث البراء رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

 . كفيك وارفع ِمْرفقيك 
  فتح أصابع الرجلين في السجود:  
إذا أهاوى   كان رساول اهلل  : قال ( حديث أبي حميد الساعدي الثابت في  صحيح النسائي )

 . ديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه إلى األرل ساجدات جافى عض
 الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يقدم ركبتيه أوالت ثم يديه 
إذا : قاال   النباي  أن ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داوود )

 . سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه 
 بع السجود على بطون األصا : 
ذات ليلة فالتمسته بيدي   فقدت رسول اهلل: قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

اللهم إني أعوذ برضاك من ساخطك و  :   لفوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو يقو
  .  بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

  بين كفيه يضع وجهه : 
قلت للبراء بن عازب أين يضع وجهاه  : قال ( حديث أبي إسحاَ الثابت في  صحيح مسلم  )

 . بين كفيه : إذا سجد فقال 
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  ما يقال في السجود : 
كان يقول في ركوعه سابحان رباي    أن النبي  ( الثابت في  صحيح مسلم  حذيفة حديث )

بآية رحمة إال وقف عندها فساأل وال بآياة    العظيم وفي سجوده سبحان ربي األعلى وما مر
 . عذاب إال وقف عندها فتعوذ 

أال وإني نهيات أن اقارأ   : قال  أن النبي  ( الثابت في  صحيح مسلم   حديث ابن عباس )
القران راكعا أو ساجدا فأما الركوا فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهادوا فاي   

 .  الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
  االطمئنان ركن في السجود وانخالل به مبطٌل للصال : 
أنه  رأى رجال ال يتم ركوعه وال سجوده فلماا قضاى   ( حديث حذيفة الثابت في  الصحيحين)

 .  صالته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد 
ال تجازئ   :قال  أن النبي ( ربعة حديث أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح السنن األ)

  .  صال  الرجل حتى يقيم ظهره في الركوا و السجود
 من أدعية السجود : 
يكثر أن يقول فاي ركوعاه    كان رسول اهلل : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
كان يقول في ركوعاه وساجوده    أن رسول اهلل  (مسلم  الثابت في  صحيح عائشة حديث )

 .  سبوح قدوس رب المالئكة والروح
أقارُب ماا   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  )

 . يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 
 : الجلسة بين السجدتين [ 9]

 : ر فيها االطمئنان كالركوا والسجود وهي جلسة ينبغي أن يتواف
وساجوده   كان ركوا النباي  : قال ( حديث البراء رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

 . وبين السجدتين قريبات من السواء 
  جلسة االستراحة : 
إذا كان في وتر في  كان النبي : قال ( حديث مالك بن الحويرث الثابت في  صحيح البخاري)

 . لم ينهل حتى يستوي قاعدات  صالته



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   149 

فصلى بنا  حديث مالك بن الحويرثجاءنا  :قال ( الثابت في  صحيح البخاريحديث أبي ِقالبة )
إني ألصلي بكم وما أريد الصال  ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النباي  : في مسجدنا هذا فقال 

  مثل صال  شايخنا هاذا ا     فقلت ألبي ِقالبة وكيف كانت صالته ؟ قال: يصلي ، قال أيوب
وكان ذلك الشيخ ُيتُم التكبير وإذا رفع رأسه عن الساجد   : يعني عمرو بن سلمة ا قال أيوب  

 . الثانية جلس واعتمد على األرل ثم قام 
 ثم يصلي الركعة الثانية كاألولى [ 10]
 : التشهد ومسائله [ 11]
  جلاه اليسارى تحات مقعدتاه     وهو أن يجعل ر[ االفتراش]  :صفة جلوس التشهد األول

 . كالفراش وينصب اليمنى 
كان يقول في كل ركعتين التحيات وكان  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى 
 [ التورك: ] صفة جلوس التشهد األخير ]*[ 

إذا قعاد فاي    كان رسول اهلل : قال ( حديث عبد اهلل بن الزبير الثابت في  صحيح مسلم  )
الصال  جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسارى علاى   

 . السبابة  ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بيصبعه
 وأشار بالسبابة ال: قال ( حديث عبد اهلل بن الزبير الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي )

 . يجاوز بصره إشارته 
  صفة اليدين في الجلوس بعد التشهد : 

 على الصفة اآلتية  يده اليسرى على ركبته اليسرى و يده اليمنى على فخذه اليمنىيضع 
 يقبل الخنصر والبنصر *
 ُيحلَ انبهام مع الوسطى *
 يشير بالسبابة *
إذا قعاد فاي    ن رسول اهلل  أ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )

وعقد ثالثات  وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنىالتشهد 
 . وخمسين وأشار بالسبابة 
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  يحرك إصبعه السبابة عند الدعاء فقط ، وعلى هذا فكل كلمة فاي   :كيفية انشار  بالسبابة
 . ، ويشير عند الشهاد  . فال يحرك إصبعه فيها  التشهد يحرك إصبعه ، وأي ال تتضمن دعاء

كان إذا جلس  أن رسول اهلل  ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )
يده اليسرى في الصال  وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، ورفع إصبعه يدعو بها ، ووضع 

 . باسطها عليها  على ركبته اليسرى
إذا قعاد فاي    كان رسول اهلل : قال ( بن الزبير الثابت في  صحيح مسلم  حديث عبد اهلل )

الصال  جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسارى علاى   
 . السبابة  ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بيصبعه

  لفظ التشهد األول : 
لطيبات السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتاه الساالم عليناا    التحيات هلل والصلوات وا
 .  وعلى عباد اهلل الصالحين

فاي الصاال     كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين) 
م ال تقولاوا الساال   قلنا السالم على اهلل من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل 

التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيهاا  :  على اهلل فين اهلل هو السالم ولكن قولوا 
النبي ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فينكم إذا قلتم ذلك أصاب كل 

ثام   عبد صالح في السماء واألرل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عباده ورساوله  
 . ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

أن نقاول إذا   رسول اهلل علمنا : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح السنن األربعة)
التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيهاا النباي ورحماة اهلل    : جلسنا في الركعتين 

 .  نوبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحي
  صيغة الصال  انبراهيمية التي تقال في التشهد األخير : 
قلت يا رسول اهلل كيف الصاال  علايكم   : قال ( حديث كعب بن ُعجر  الثابت في  الصحيحين )

قولوا اللهم صل على محمد وعلاى ال  : أهل البيت فين اهلل قد علمنا كيف نسلم عليكم ؟  قال 
ى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم و عل

 .  ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى  ال إبراهيم إنك حميد مجيد
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 تنبيه: من السنة أن تخفي التشهد 
مان السانة أن تخفاي    : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 . التشهد 
  وقبل التسليم الدعاء بعد التشهد : 
علمني دعاء أدعو به  لرسول اهلل قاال  أنه ( حديث أبي بكر الصديَ الثابت في  الصحيحين )

في صالتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفر  
 .  من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

يكون من  إذا قام إلى الصال   كان رسول اهلل : قال ( سلم  حديث عليٍّ الثابت في  صحيح م)
اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 

 .  وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت
إذا تشاهد  : قاال   أن النباي  ( حيحين حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الص)

أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومان  
 .  فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال

في الصال  قلنا  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
ال تقولوا السالم على اهلل  م على اهلل من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل السال

التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيهاا النباي   :  فين اهلل هو السالم ولكن قولوا 
عباد  ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فينكم إذا قلتم ذلك أصاب كل 

ثم ليتخيار  صالح في السماء واألرل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
 . أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

  اداب الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم : 
 .   ثم يدعو بعد بما شاء حميد اهلل عز وجل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي ت
رجاال   سمع رسول اهلل ( ُعبيد الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي حديث فضالة بن)

عجمل هاذا ثام    فقال رسول اهلل  يدعو في صالته لم يمجد اهلل تعالى ولم يصل على النبي 
دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل عز وجل وعز والثناء عليه ثم يصلي 

 .  عد بما شاءثم يدعو ب على النبي 
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وأبو بكر وعمار   النبي  قال كنت أصلي و( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح الترمذي)
ثم دعوت لنفسي فقاال   معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على اهلل ثم الصال  على رسول اهلل 

 . سل تَّعطه سل تَّعطه :  النبي 
الادعاء موقاوف باين الساماء      إن: قال ( حديث عمر الثابت في  صحيح الترمذي موقوفا)

 .  واألرل ال يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك 
 : التسليم [ 11]
ِمف َتااُح الّصااَلِ    »: قاال   أن النبي  (حديث عليٍّ الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 .«الطهُهوُر، َوَتْحِريُمَها التهك ِبيُر، َوَتْحِليلََّها التهْسِليُم
كيفية التسليم : 

اختالف تنوا وليس اختالف تضاد واألفضل فيه أن يأتي بهذا الوجه تار  اختالف صيغ التسليم 
 . وبهذا الوجه تار  

يسلم عن يمينه وعن  كان رسول اهلل : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح مسلم  )
 . يساره السالم عليكم ورحمة اهلل ، السالم عليكم ورحمة اهلل 

يسلم عان يميناه    كان رسول اهلل : قال ( بن ُحجر الثابت في  صحيح مسلم   حديث وائل)
 . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وعن يساره السالم عليكم ورحمة اهلل 

  األحوط أن نسلم تسليمتين ال تسليمة واحد: 
يمةت كاان ُيسالِّم تسال    أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة )

 . واحد  تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشَ األيمن شيئا 
 : األذكار بعد السالم [ 13]
 اللهم أنت السالم و منك السالم تباركت يا ذا الجالل و انكرام وقول  ثالثااالستغفار  .  
كان إذا انصرف من صالته اساتغفر   أن النبي ( حديث ثوبان  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

  .  اللهم أنت السالم و منك السالم تباركت يا ذا الجالل و انكرام  : قال  ثالثا ثم
اللهام  قول ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  ،  

 .  ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد
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يقول في دبر كال صاال     كان أن النبي ( ي  الصحيحين حديث المغير  بن شعبة الثابت ف)
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شايء قادير  ،    : مكتوبة 

 .  اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد
وله الحمد وهو على كل شيء قدير ال حول ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك : قول *

وال قو  إال باهلل ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ال إله إال 
 . اهلل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

إذا انصارف مان    كاان  أن النبي ( حديث عبد اهلل  بن الزبير الثابت في  صحيح مسلم  )
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادير  :  لصال  قال ا

ال حول وال قو  إال باهلل ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسان  
 .  ال إله إال اهلل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

كبير ثالثات وثالثين التسبيح والتحميد والت.  

  النبي   جاء الفقراء إلى : قال ( الصحيحين حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  )
ذهب أهل الدثور من األموال  بالدرجات العلى  والنعيم المقيم يصالون كماا نصالي    : فقالوا 

ويتصادقون    ويصومون كما نصوم ولهم فضٌل من أمواأٍل يحجون بها ويعتمرون ويجاهادون 
ال أحدثكم بما  إن أخذتم به  أدركتم  من سبقكم ولم يدركم أحاٌد بعادكم   :  فقال رسول اهلل 

وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إال من عمل مثله ؟  تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كال  
وثالثين ونكبِّار  فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثالثات وثالثين ونحمد ثالثات صال  ثالثا وثالثين ، 

تقول سبحان اهلل والحمد هلل واهلل أكبر حتى يكون منهن كلهن : ثالثات وثالثين فرجعت إليه فقال 
 . ثالثات وثالثين 

من سابح   :قال  أن النبي ( في  صحيح مسلم  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت )
ثالثين و كبر اهلل ثالثا و ثالثاين فتلاك    اهلل في دبر كل صال  ثالثا و ثالثين و حمد اهلل ثالثا و

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له الملك و له الحماد و    : تسع و تسعون و قال تمام المائة 
  .  هو على كل شيء قدير غفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر

لهْيَلَة َرّباي َتَبااَرَك   َأَتاِني ال»: قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح الترمذي)
َوَتَعاَلى في َأْحَسِن ُصوَرٍ  ا َقاَل َأْحِسُبُه في الَمَناِم ا َفَقاَل َيا ُمَحَمُد َهْل َتْدِرَي ِفيَم َيخ َتِصُم الَماأُل    

َأْو َقاَل في َنْحاِري   اأَلْعَلى؟ َقاَل قَّل تَّ ال، َقاَل َفَوَضَع َيَدُه َبْيَن َكِتَفّي َحتهى َوَجْدتَّ َبْرَدَها َبْيَن َثْدَيّي
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َقاَل َيا ُمَحّمُد َهْل َتْدِري ِفيَم َيخ َتِصُم الَمأُل اأَلْعَلى؟ قَّل تَّ . َفَعِلْمتَّ َما ِفي الّسَماواِت َوَما ِفي اأَلْرِل
إلاى  َنَعْم في الَكفهاَراِت، والَكفهاَراتَّ الُمك ثَّ ِفي الَمْسِجِد َبْعَد الّصلوات، والَمش اُي َعَلاى اأَلق اَداِم    

الَجَماَعاِت وإْسَباغَّ الُوُضوِء ِفي الَمكاِرِه، وَمْن َفَعَل َذْلَك َعاَش ِبَخْيٍر َوَماَت ِبَخْياٍر َوَكااَن ِماْن    
َتاْرَك  َخِطيَئِتِه َكَيْوِم َوَلَدت ُه ُأّمُه، وَقاَل َيا ُمَحّمُد إَذا َصلهْيَت َفقَّْل اللهُهّم إنهي َأْسَألََّك ِفْعَل الَخْياراِت و 

 .َكَراِت وُحّب الَمَساِكيِن وْإَذا َأَرْدَت ِبِعَباِدَك ِفت َنةت َفاق ِبْضِني ْإَلْيَك َغْيَر َمف تَّوٍنالُمن 
من قرأ اية الكرسي دبر كال  : قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة الثابت في  صحيح الجامع)

  .  صال  مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت
و اهلل   ! ياا معااذ   : قال  أن النبي ( في  صحيحي أبي داوود والنسائيحديث معاذ الثابت )

اللهم أعني علاى ذكارك و     : إني ألحبك أوصيك يا معاذ ال تدعن في دبر كل صال  أن تقول 
  .  شكرك و حسن عبادتك

كان يقول إذا صلى الصابح حاين    أن النبي ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 . لهم إني أسألك علمات نافعات ورزقات طيبات وعمالت متقبال ا: يسلم 

 

 

 أركاان الصاال                         
 

  ما يلي  كأركان الصال : 
 : القيام مع القدر  للفرل [ 1]

 [131: اآلية -البقر  : سور ( ]َوقَّوُموا  للهِه َقاِنِتيَن: )قال تعالى
عن  كانت بي بواسير فسألت النبي : قال ( الصحيحين حديث عمران بن ُحصين الثابت في )

  .  صل قائما فين لم تستطع فقاعدا فين لم تستطع فعلى جنب: الصال  فقال 
 : تكبير  انحرام [ 1]
 حديث المسيء في صالته *
إذا قمت إلاى   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

بغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتاى  الصال  فأس
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى تطمائن    

   . جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   155 

 : فاتحة الكتاب [ 3]
ال صال  لمان لام يقارأ    : قال  لنبي أن ا( حديث عباد  بن الصامت الثابت في  الصحيحين)

 . بفاتحة الكتاب 
مان صالى   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

 . صال  لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي ِخداج 
 : الركوا [ 4]

( وا  َرّبكَّْم َواف َعلَّوا  ال َخْيَر َلَعلهكَّاْم تَّف ِلُحاونَ  َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اْرَكُعوا  َواْسُجُدوا  َواْعُبُد: )قال تعالى
 [00: اآلية -الحج : سور ]
 حديث المسيء في صالته *

إذا قمت إلاى   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
القران ثم اركع حتاى  الصال  فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 

تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى تطمائن    
   . جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها 

 : االعتدال من الركوا [ 5]
 حديث المسيء في صالته *
قمت إلاى   إذا :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

الصال  فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتاى  
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى تطمائن    

   . جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها 

 : السجود [ 6]

( نَّوا  اْرَكُعوا  َواْسُجُدوا  َواْعُبُدوا  َرّبكَّْم َواف َعلَّوا  ال َخْيَر َلَعلهكَّاْم تَّف ِلُحاونَ  َيَأّيَها الهِذيَن اَم: )قال تعالى
 [00: اآلية -الحج : سور ]

 حديث المسيء في صالته *
إذا قمت إلاى   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

بل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتاى  الصال  فأسبغ الوضوء ثم استق
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تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى تطمائن    
   . جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها 

 : الرفع من السجود [ 0]
 حديث المسيء في صالته *
إذا قمت إلاى   :قال  أن النبي ( في  الصحيحين حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت )

الصال  فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتاى  
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى تطمائن    

   . جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها 

 : في الكل  االطمئنان[ 1]
 حديث المسيء في صالته *
إذا قمت إلاى   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

الصال  فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتاى  
اجدا ثم ارفاع حتاى تطمائن    تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن س

   . جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها 

 : التشهد األخير [ 9]
في الصال  قلنا  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

 ال تقولوا السالم على اهلل السالم على اهلل من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل 
التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيهاا النباي   :  فين اهلل هو السالم ولكن قولوا 

ورحمة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فينكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عباد  
ر صالح في السماء واألرل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخيا 

 . أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

 : الصال  على النبي في التشهد األخير [ 10]
قلت يا رسول اهلل كيف الصاال  علايكم   : قال ( حديث كعب بن ُعجر  الثابت في  الصحيحين )

قولوا اللهم صل على محمد وعلاى ال  : أهل البيت فين اهلل قد علمنا كيف نسلم عليكم ؟  قال 
ت على إبراهيم و على ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما صلي

 .  ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى  ال إبراهيم إنك حميد مجيد
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 : الترتيب [ 11]
( َر َلَعلهكَّاْم تَّف ِلُحاونَ  َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اْرَكُعوا  َواْسُجُدوا  َواْعُبُدوا  َرّبكَّْم َواف َعلَّوا  ال َخْي: )قال تعالى

 [00: اآلية -الحج : سور ]
 فدل على األمر بالركوا قبل السجود { اْرَكُعوا  َواْسُجُدوا  }الشاهد قوله تعالى 

 [ أبدأ بما بدأ به اهلل ] إذا ذهب إلى الصفا قال  وكان النبي 
 حديث المسيء في صالته *
إذا قمت إلاى   :قال  أن النبي ( الصحيحين   حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في) 

الصال  فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتاى  
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفاع حتاى تطمائن    

   . جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها 
 

 

  واجبات الصال
 

 

 كما يلي  واجبات الصال: 
 تكبيرات االنتقال وقول سمع اهلل لمن حمده ربنا ولك الحمد [ 3،1،1]
إذا قاام   كان رسول اهلل : قال ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

لبه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اهلل لمن حمده حين يرفع صا  إلى الصال  
من الركوا ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفاع  
رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصاال  كلهاا حتاى    

 .  يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس

 التشهد األوسط [ 4]
في الصال  قلنا  كنا إذا كنا  مع رسول اهلل : قال ( ي  الصحيحينحديث ابن مسعود الثابت ف)

ال تقولوا السالم على اهلل  السالم على اهلل من عباده السالم على فالٍن وفالن فقال رسول اهلل 
التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيهاا النباي   :  فين اهلل هو السالم ولكن قولوا 

ه السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين فينكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عباد  ورحمة اهلل وبركات
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صالح في السماء واألرل أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخيار  
 . أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو

 الستر  [ 5]
إذا صالى أحادكم   : قال   أن النبي( حديث سهل بن أبي حثمة الثابت في  صحيح أبي داود)

 .  فليصلِّ إلى ستر  فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته
]*[الواجبات تسقط بالسهو : 

صلى  أن النبي  وهو من أصحاب النبي ( الصحيحين حديث عبد اهلل بن ُبحينة الثابت في)
ال  وانتظر الناس بهم العصر فقام من الركعتين لم يجلس فقام الناس معه ، حتى إذا قضى الص

 . تسليمه كبًّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن ُيسلِّم ثم سلنم 
]*[األركان ال تسقط بالسهو : 

إحدى صالتي  صلى النبي : قال ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
يهم أباو بكار   العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وف

وعمر رضي اهلل تعالى عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصارت الصاال    
ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلاى قاد    ورجل يدعوه النبي 

نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضاع  
 . بر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر رأسه فك

 
 

 سنن الصال                                 
 

 هي ما عدا الشروط واألركان والواجبات ، وسنن الصال  نوعان قولية وفعلية  سنن الصال 
  أوالت السنن القولية : 
 : دعاء االستفتاح [ 1]
يسكت باين   كان النبي »: قال( بت في  الصحيحين حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثا)

التكبير وبين القراء  اسكاتةت ُهِنيَنةت فقلت بأبي وأمي يا رسول اهلل اسكاتتك بين التكبير والقراء  
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اللنُهمم باِعْد بيني وبين َخَطاَياي كما باعدت بين المشرَ والمغارب ،  »: أقول: ما تقول ؟   قال
الخطايا كما ُينقنى الثوُب األبيُل ِمن الدمنس، اللنُهمم اغسْل  خطاياي بالماِء والثنلِج  اللنُهمم نقِّني ِمن

 .«والَبَرِد

إذا استفتح الصال   كان رسول اهلل : قال( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح السنن األربعة)
  .   سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و ال إله غيرك  : قال 

: ساور  ( ]َفْيَذا َقَرْأَت ال قَّْراَن َفاْسَتِعذ  ِباللهِه ِمَن الشهاْيَطاِن الاّرِجيمِ  : )قال تعالى: االستعاذ  [ 1]
 [91: اآلية -النحل 

إذا قام إلى الصال  استفتح  كان رسول اهلل ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح أبي داوود )
 .  من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثهثم يقول أعوذ باهلل السميع العليم 

 : التأمين [ 3]
إذا أمن انماام  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

  .  فأمنوا فينه من وافَ تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 : القراء  بعد الفاتحة [ 4]
يقرأ في الظهر  فاي الاركعتين    كان رسول اهلل ( ثابت في  الصحيحين لحديث أبي قتاد  ال)

األوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، و في الركعتين األخيرتين بفاتحة الكتااب  وكاان يطاول    
 . الركعة األولى ما ال يطول في الثانية ، وهكذا في صال  العصر وهكذا في صال  الصبح 

تنبيه:ن األخيرتين أحياناتيسن القراء  في الركعتي : 
كان يقرأ فاي صاال  الظهار فاي      أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )

الركعتين األوليين في كل ركعة قدر ثالثين اية وفي األخريين قدر خمس عشر  اياة أو قاال   
نصف ذلك وفي العصر في الركعتين األوليين في كل ركعة قدر قراء  خمس عشر  اية وفاي  

 . األخريين قدر نصف ذلك
 : التسبيح في الركوا والسجود [ 5]
كان يقول في ركوعه سابحان رباي    أن النبي (  حديث حذيفة الثابت في  صحيح مسلم  )

العظيم وفي سجوده سبحان ربي األعلى وما مر بآية رحمة إال وقف عندها فساأل وال بآياة   
 . عذاب إال وقف عندها فتعوذ 
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 : كوا والسجود الدعاء في الر[ 6]
يكثر أن يقول فاي ركوعاه    كان رسول اهلل : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 

كان يقول في ركوعاه وساجوده    أن رسول اهلل ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )
 .  سبوح قدوس رب المالئكة والروح

 : زياد  في دعاء الرفع من الركوا على قول ربنا ولك الحمد ال[ 0]
 النباي  كنا نصالي وراء  : قال ( حديث ِرفاعة بن رافٍع الُزْرِقي الثابت في  صحيح البخاري)

فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع اهلل لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدات كثيرات 
رأيت بضعةت وثالثاين ملكاات   : من المتكلم ؟ قال أنا، قال : صرف قال طيبات مباركات فيه ، فلما ان

 . يبتدرونها أيهم يكتبها أومل 

إذا رفاع رأساه مان     كان رسول اهلل : قال ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )
ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء األرل وملء ما شئت من شيء بعد أهال  :  الركوا قال 

 .  والمجد ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد الثناء
 : الدعاء بين السجدتين [ 1]
كان يقول بين السجدتين  أن النبي ( حديث حذيفة الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)

 . رب اغفر لي رب اغفر لي 

  ثانيات السنن الفعلية : 
 . ر  انحرام وعند الركوا والرفع منه وعند القيام من التشهد األوسط رفع اليدين عند تكبي[ 1]
 قال كان النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود الترمذي)

 . إذا قام إلى الصال  رفع يديه مدات 

إذا  اهلل قال رأيت رساول  : قال ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )
قام إلى الصال  رفع يديه حتى تكون حذو َمن ِكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلك حين يكبر للركاوا و  

 . يفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوا وقول سمع اهلل لمن حمده ، وال يفعل ذلك في السجود 
 [ وإذا قام من الركعتين رفع يديه : وفي رواية للبخاري ]
 : فيشدهما على صدره  منى على ِذِراِعِه الُيسرىيضَع يَده الُيأن [ 1]
كان النناُس يؤمرون أن يضَع الرمُجاُل ياَده   ( حديث سهل بن سعد الثابت في  صحيح البخاري)
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 «الُيمنى على ِذِراِعِه الُيسرى في الصمالِ 
يضع يده اليمنى على  قال كان رسول اهلل ( حديث طاووس الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

 . يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصال  
رأسه وال يصوبه  ص، وال يشخلو صب عليه الماء الستقرُيَسومي ظهره في الركوا حتى [ 3]
.  
إذا ركع لم يشخص رأسه  قالت كان رسول اهلل (  حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

 .  ولم يصوبه ولكن بين ذلك

 [ أي لم يرفعه :  سهلم يشخص رأمعنى ]
 [ أي لم يخفضه:  ولم يصوبهمعنى ]
إذا ركع سوى ظهره حتاى لاو    كان رسول اهلل ( حديث وابصة الثابت في  صحيح الجامع )

  .  صب عليه الماء الستقر
 : ركبتيه أوالت ثم يديه في السجود تقديم [  4]

إذا : قاال   النباي  أن ( د لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داوو)
 . سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه 

يبسط ذراعيه انبساط الكلب ، ويضع كفيه ويرفع مرفقياه وأن  أن يعتدل في السجود وال [ 5]
 . يفرج بين يديه  

 يبسط أحدكم اعتدلوا في السجود وال: قال  النبي أن (  حديث أنس الثابت في  الصحيحين) 
 . ذراعيه انبساط الكلب 

إذا سجدت فضع : قال  النبي أن (  حديث البراء رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
 . كفيك وارفع ِمْرفقيك 

كان إذا صلى وسجد فرمج بين  النبي أن (  حديث عبد اهلل بن ُبَحْينة  الثابت في  الصحيحين)
 . يديه حتى يبدو بيال إبطيه 

 : في الجلوس بين السجدتين يفرش اليسرى وينصب اليمنى [ 6]
يفرش رجله اليسرى وينصب  وكان النبي : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . اليمنى 
 : جلسة االستراحة [ 0]
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إذا كان في وتر في  كان النبي : قال ( حديث مالك بن الحويرث الثابت في  صحيح البخاري)
 . م ينهل حتى يستوي قاعدات صالته ل

فصلى بنا  حديث مالك بن الحويرثجاءنا  :قال ( الثابت في  صحيح البخاريحديث أبي ِقالبة )
إني ألصلي بكم وما أريد الصال  ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النباي  : في مسجدنا هذا فقال 

  ثل صال  شايخنا هاذا ا    فقلت ألبي ِقالبة وكيف كانت صالته ؟ قال م: يصلي ، قال أيوب
وكان ذلك الشيخ ُيتُم التكبير وإذا رفع رأسه عن الساجد   : يعني عمرو بن سلمة ا قال أيوب  

 . الثانية جلس واعتمد على األرل ثم قام 
وهو أن يجعل رجلاه اليسارى تحات    [ االفتراش: ] صفة جلوس التشهد األول أن يكون [ 1]

 . مقعدته كالفراش وينصب اليمنى 
 : ة  جلوسه في التشهد األخير التورك ، و صف

كان يقول في كل ركعتاين التحياات    أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى 

إذا قعاد فاي    كان رسول اهلل : قال ( حديث عبد اهلل بن الزبير الثابت في  صحيح مسلم  ) 
ى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسارى علاى   الصال  جعل قدمه اليسر

 . السبابة  ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بيصبعه
وأشار بالسبابة ال : قال ( حديث عبد اهلل بن الزبير الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي )

 . يجاوز بصره إشارته 
 : الخشوا [ 9]
هال تارْون   : قال  أن النبي ( ( رير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحينحديث أبي ه)

 . قبلتي هاهنا ، فواهلل ما يخفى عليم خشوعكم وال ركوعكم إني ألراكم من وراء ظهري 
هناك فرَ بين الخشوا والبكاء ، فالخشوا حضور القلب وليس هو البكاء والخشوا : { تنبيه}

 .  خشوا كالجسد بال روح من كمال الصال  فالصال  بال
صاالتك فصال    إذا قمت فاي : قال  أن النبي ( حديث أبي أيوب الثابت في  صحيح الجامع)

   . صال  مودا و ال تكلم بكالم تعتذر منه و اجمع انياس مما في أيدي الناس 
 

 مكروهات الصال                                
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  كما يلي  مكروهات الصال: 
 عبث بالثوب أو البدن لغير حاجةال[ 1]
قال في الرجل ُيَسوِّي التراب حيث يسجد  أن النبي ( لحديث ُمَعيقيب الثابت في  الصحيحين) 
 . إن كنت فاعالت فواحد  : 
 :االلتفات لغير حاجة [ 1]
عن االلتفات في الصاال  ؟   النبي سألت : قالت ( لحديث عائشة الثابت في  صحيح البخاري)

 . هو اختالس يختلسه الشيطان من صال  العبد  :فقال 
 :رفع البصر إلى السماء [ 3]
ما بال أقوام يرفعاون أبصاارهم   : قال  أن النبي  (لحديث أنس الثابت في  صحيح البخاري)

   . أبصارهم  نمَفطنَخلينتهن عن ذلك أو لتَّ  !   ؟ إلى السماء في صالتهم 
 :النظر إلى ما ُيلهي [ 4]
شغلتني : صلى في خميصٍة لها أعالم فقال  أن النبي ( عائشة الثابت في  الصحيحينلحديث )

 . أعالم هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية 
 . كساء غليظ ال علم له : أنبجانية * 
 :االختصار [ 5]
 . نهى أن يصلي الرجل مختصرات  أن النبي ( لحديث عائشة الثابت في  الصحيحين) 
 : كفن الشعر والثوب [ 6]
أمرت بالساجود علاى سابعِة    : قال  النبي أن (  لحديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

واليدين والركبتين وأطراف القدمين وال نكفتَّ الثيااب  _ وأشار بيده إلى أنفه  –الوجه : أعظم 
 . والشعر 

 : تشبيك األصابع [ 0]
إذا توضاأ أحادكم    :قاال   النبي أن ( بي داودلحديث كعب بن عجر  الثابت في  صحيح أ)

   . فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فال يشبكن بين يديه فينه في صال  
 : التثاؤب [ 1]
التثااؤب مان   :قال  النبي أن (  لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

   . ها ضحك منه الشيطان   : أحدكم إذا قال الشيطان فيذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاا فين 
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 : السدل وتغطية الوجه [ 9]
 أن النباي  ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 . نهى عن السدل في الصال  
ه السدل في الصال  أن يطرح اننسان الرداء على كتفيه وال يرد طرفه على اآلخر على كتفي *
 . 

إذا كان الثوب مما يلبس عاد ت هكذا فال بأس ن ولذا قال شيخ انساالم رحماه اهلل   : { تنبيه}
 . إن طَّرح القباء على كتفيه من غير إدخال الكمين ال يدخل في السدل : تعالى 

 . مثل الكوت فينه ُيلبس عاد ت هكذا [ القباء]
 : البصاَ جهة القبلة أو عن يمينه [ 10]
إذا صالى  : قاال   النباي  أن (  هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحينلحديث أبي )

فين عن يمينه ملاك   و ال عن يمينه  أمامه فينما يناجي اهلل ما دام في مصاله أحدكم فال يبصَ 
   . فيدفنهاو ليبصَ عن يساره أو تحت قدمه 

 : يضع يديه فبل ركبتيه [ 11]
إذا : قاال   النباي  أن ( الثابت في  صحيح أبي داوود لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  )

 . سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه 

 : بسط اليدين في السجود [ 11]
اعتدلوا في السجود وال يبسط أحدكم : قال   النبيأن (  حديث أنس الثابت في  الصحيحين) 

 . ذراعيه انبساط الكلب 

حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  : )  بحضر  طعام وال وهو يدافعه األخبثين الصال[ 13]
 . األخبثين  هُعاِفَدُيال صال  بحضر  طعام وال وهوي  :قال  النبي أن ( 
 : مسابقة انمام [ 14]
أماا يخشاى   :قاال   أن النبي ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

ع رأسه قبل انمام أن يجعل اهلل رأسه رأس حمار أو يجعل اهلل صاورته صاور    أحدكم إذا رف
  .   ؟ حمار 

أناه انتهاى إلاى    ( لحديث أبي بكر  الثابت في  صحيح البخاري: )الركوا دون الصف [ 15]
زادك اهلل : فقاال   فذكر ذلاك للنباي   وهو راكع ن فركع قبل أن يصل إلى الصف  النبي 
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 . حرصات وال تعد 
 : الصال  عند مغالبة النوم [ 16]
إذا نعس أحادكم و هاو يصالي     :قال  أن النبي ( لحديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

فليرقد حتى يذهب عنه النوم فين أحدكم إذا صلى و هو ناعس ال يدري لعله يساتغفر فيساب   
   . نفسه 

 
 ما يباح فعله في الصال 

 
 كما يلي  ما يباح فعله في الصال: 
 : المشي للحاجة [ 1]
استفتحت الباب ورسول اهلل : قالت ( لحديث عائشة الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
   يصلي تطوعات والباب على القبلة ، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلاى

 . مصاله 
كان يصالي وهاو    ي أن النب( لحديث أبي أمامة الثابت في  الصحيحين: )حمل الصبي [ 1]

وألبي العاص بن الربيع ، فيذا قام حملها وإذا ساجد   حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل 
 . وضعها 

 :  الحية و العقرب قتل األسودين [ 3]
 :قاال   أن النباي  ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح السنن األربعاة )

   . الحية و العقرب   : اقتلوا األسودين في الصال  
 : االلتفات وانشار  المفهمة للحاجة [ 4]
 النباي  اشتكى : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )

 . فصلينا وراءه وهو قاعد ، فالتفت إلينا فرانا قيامات فأشار إلينا فقعدنا 
 : انشار  برد السالم على من سلم عليه [ 5]
إلى  خرج رسول اهلل  : قال ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داود)

قباء يصلي فيه قال فجاءته األنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبالل كيف رأيت رسول 
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر  اهلل 
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 .  وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوَ بن عون كفه
 : تسبيح الرجال وتصفيَ النساء لألمر يحدث في الصال  [ 6]
من نابه شايء فاي صاالته     :قال  أن النبي ( حديث سهل بن سعد الثابت في  الصحيحين)

 .  فليسبح فينه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيَ للنساء
التسبيح للرجال  :قال  أن النبي ( ثابت في  الصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  ال)
 .  التصفيَ للنساء و
 : الفتح على انمام [ 0]
إنما أنا بشر أنسى كما تنساون   :قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

   .نسيت فذكروني فيذا 
كنت أناام باين يادي    : الت ق( لحديث عائشة الثابت في  الصحيحين : )غمز رجل النائم [ 1]

ورجالي في قبلته فيذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قاام بساطتهما قالات     رسول اهلل 
 .  والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

 : مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي [ 9]
ره إذا صلى أحدكم إلى شيء يست :قال  أن النبي ( لحديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )

   . من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فين أبى فليقاتله فينما هو شيطان 
: قاال  ( لحديث عبد اهلل بن الشخير الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي: )البكاء [ 10]

 . فسمعت لصدره أزيزات كأزيز المرجل من البكاء  يوهو يصل النبي أتيت 
 

  مبطالت الصال                                  
 

  ما يلي  مبطالت الصال: 
 : تيقن الحدث [ 1]
الرجل يخيل إليه أناه   شكي إلى النبي أنه  ( لحديث عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين)

 . ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا* يجد الشيء في الصال  قال 
 : الشروط عمدات بدون عذر ترك ركن من األركان أو شرطات من [ 1]

 : لحديث المسيء في صالته  * 
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دخال المساجد    أن رسول اهلل ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
السالم قال ارجع فصال   فرد رسول اهلل  فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول اهلل 

فسلم عليه فقال رساول    إلى النبي  فينك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء
وعليك السالم ثم قال ارجع فصل فينك لم تصل حتى فعل ذلك ثالث مرات فقاال الرجال    اهلل 

والذي بعثك بالحَ ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصال  فكبر ثم اقرأ ماا تيسار   
ئما ثم اسجد حتاى تطمائن   معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قا

 . ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صالتك كلها 
وقد توضأ  أن رجال جاء إلى النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة)

 .  ارجع فأحسن وضوءك وترك على قدميه مثل موضع الظفر فقال له رسول اهلل 
 : عمدا األكل والشرب والضحك [ 1]

أجمع العلماء على أن من أكل أو شرب في صال  الفرل عامدات عليه انعاد  : قال ابن المنذر 
 . ، ونقل ابن المنذر بطالن الصال  بالضحك 

( لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الترماذي  ) أن انجماا حجة : الشاهد 
 . أمة محمد على ضاللة إن اهلل ال يجمع أمتي أو  :قال  أن النبي 

 : الكالم عمدات لغير مصلحة الصال  [ 3]
كنا نتكلم في الصال  يكلم الرجال صااحبه   : قال ( لحديث زيد بن أرقم الثابت في  الصحيحين)

 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكاالم ( وقوموا هلل قانتين ) وهو إلى جنبه في الصال  حتى نزلت 
 . 
إن هذه الصال  ال يصلح :قال  أن النبي ( لثابت في  صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم ا) 

   . فيها شيء من كالم الناس إنما هو التسبيح و التكبير و قراء  القران 
 : مرور المرأ  البالغة أو الحمار أو الكلب األسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده [ 4]
يقطع صال  الرجل إذا لم يكن بين  :قال  ي أن النب( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح مسلم )

  . يديه كمؤخر  الرحل المرأ  و الحمار و الكلب األسود
 

 صال  التطوافضل 
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  كما يلي  صال  التطوافضل: 
لصال  التطوا منافع عميمة وفوائد عظيمة ، فقد شرعها اهلل تعالى لنا رحمةت بنا لجبر ما [ 1]

  الفريضة ، فين اننسان ال يكتب له من صالته إال ما عسى أن يكون حصل من نقٍص في صال
عقل منها فقد يكتب له نصف الصال  أو ربع الصال  أو عشرها فلهذا شرعت هذه الصال  لسدِّ 

 : الثغر وترقيع الخرَ 
إن  :قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح السنن األربعة)

لعبد يوم القيامة من عمله الصال  فين صلحت فقاد أفلاح و أنجاح و إن    أول ما يحاسب به ا
انظروا هل لعبدي من تطاوا    : فسدت فقد خاب و خسر و إن انتقص من فريضة قال الرب 

   . فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك   ؟ 
إن الرجل لينصرف و ما كتب له  :قال  أن النبي ( حديث عمار الثابت في  صحيح أبي داود)

   . إال عشر صالته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها 
 : أن النوافل سبب نيل حب اهلل تعالى وسببات في أن يكون مقبوالت في األرل [ 1]
أن النباي   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري)
 قال اهلل تعالى من عاد لي وليات فقد اذنته بالحرب ، وما تقرب إلىم عبدي بشيٍء مماا   :ال ق

افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فيذا أحببته كنت سمعه الاذي  
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ، ولئن ساألني  

ولئن استعاذني ألعيذننه ، وما ترددتَّ عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن نفاس الماؤمن    ألعطينه
 .  يكره الموت وأنا أكره مساءته 

إذا أحاب اهلل   :قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
  : ريل في أهل السماء إن اهلل يحب فالنا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جب  : عبدا نادى جبريل 

   . إن اهلل يحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في األرل 
إذا أحب اهلل عبدا حماه  :قال  أن النبي ( حديث قتاد  بن النعمان الثابت في  صحيح الجامع)

   . في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء 
 

 

 صال  التطوا أنواا 
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 تطوا نوعان مقيد  ومطلقة صال  ال
   أوالت صال  التطوا المقيد : 

 هي السنن الرواتب قبل الصال  وبعدها وتنقسم إلى قسمين مؤكد  وغير مؤكد  
 : اثنتي عشر  ركعة  :السنن المؤكد   [1]
يصلي قبل الظهار   كان أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين)

ها ركعتين و بعد المغرب ركعتين في بيته و بعد العشاء ركعتين و كان ال يصالي  ركعتين و بعد
   . بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته 

كان ال يدا أربعا قبل الظهر و ركعتين  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح البخاري)
   .  الفجر على كل حال قبل 

ما من عبد مسلم يصلي هلل كال   :قال  أن النبي ( صحيح مسلم حديث أم حبيبة الثابت في  )
 .  عشر  ركعة تطوعا غير فريضة إال بنى اهلل له بيتا في الجنة ييوم اثنت

من ثاابر علاى     :قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)
بع ركعات قبل الظهر و ركعتين بعاده  اثنتي عشر  ركعة من السنة بنى اهلل له بيتا في الجنة أر

   . و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر 
 فضل السنن الرواتب : 

بانص السانة الثابتاة     بنى اهلل له بيتا فاي الجناة  فضل السنن الرواتب أن من حافظ عليها 
 الصحيحة 

من ثاابر علاى     :قال  ن النبي أ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)
اثنتي عشر  ركعة من السنة بنى اهلل له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر و ركعتين بعاده  

   . و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر 
 ما هي اكد السنن الرواتب : 

 اكد السنن الرواتب سنة الفجر 
من النوافل  على شيءٍّ لم يكن رسول اهلل : قالت ( ي  صحيح مسلم حديث عائشة الثابت ف)

 . أشدُّ تعاهدات من ركعتي الفجر 
 ُيسن تخفيف سنة الفجر : 
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ُيخفف الركعتين التي قبال الفجار    النبي كان : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
 . حتى إني ألقول هل قرأ بأم الكتاب 

 ؟ نة الفجرماذا يقرأ المصلي س 
الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة وتجتمع فيه األدلة أن األفضال أناه يصالي أحياناات     

قَّولََّوا  اَمنها ِباللهِه َوَمآ ُأن ِزَل ْإَلْيَنا َوَمآ ُأناِزَل ْإَلاَى   )بالكافرون وانخالص وأحيانات يقرأ في األولى 
ََ َوَيْعقَّ وَب َواألْسَباِط َوَمآ ُأوِتَي ُموَسَى َوِعيَسَى َوَما ُأوِتَي النهِبّيوَن ِمن ْإْبَراِهيَم َوْإْسَماِعيَل َوْإْسَحا

َّ َبْيَن َأَحٍد ّمن ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن ، وفي الثانية  [136: اآلية -البقر  : سور ( ]ّرّبِهْم اَل نََّفّر
ْيَنَنا َوَبْيَنكَّْم َأاله َنْعُبَد ْإاله اللهَه َواَل نَّش ِرَك ِباِه َشاْيئات َواَل   قَّْل َيَأْهَل ال ِكَتاِب َتَعاَلْوا  ْإَلَى َكَلَمٍة َسَواٍء َب)

ال : ساور  ( ]َيتهِخَذ َبْعُضَنا َبْعضات َأْرَبابات ّمن ُدوِن اللهِه َفْين َتَولهْوا  َفقَّولَّوا  اش َهُدوا  ِبَأنهاا ُمْساِلُمونَ  
 [64: اآلية -عمران 

بالكافرون وانخالص ، وثبت أيضات كان يقرأ  النبي صحيحة أن ألنه ثبت في السنة الثابتة ال
قَّولََّوا  اَمنها ِباللهِه َوَمآ ُأن ِزَل ْإَلْيَنا َوَمآ ُأناِزَل  )ب كان يقرأ النبي في السنة الثابتة الصحيحة أن 
ََ  (  ْإَلَى َكَلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكَّْم قَّْل َيَأْهَل ال ِكَتاِب َتَعاَلْوا )و( ْإَلَى ْإْبَراِهيَم َوْإْسَماِعيَل َوْإْسَحا

وهذا اختالف تنوا األفضل فيه أن يأتي بالعباد  على الوجه األول تار  وعلى الوجاه الثااني   
 . تار  

قرأ فاي ركعتاي    النبي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم ) 
 . هلل أحد الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو ا

كان يقرأ في ركعتاي الفجار فاي      النبي أن ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم )
وفاي   التي في البقر  ، وفي اآلخار  منهماا   ( قَّولََّوا  اَمنها ِباللهِه َوَمآ ُأن ِزَل ْإَلْيَنا)األولى منهما 

 (  متعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك) اآلخر  منها التي في ال عمران 
  من فاته شيء من النوافل لعذر ُيسنُّ له قضاء ما فاته: 
من نسَي صال  فليصلها إذا ذكرهاا ،  : قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين ) 

 . ال كفار  له إال ذلك 
من نسَي صاال  أو ناام عنهاا ،    : قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . يصلها إذا ذكرها فكفارتها أن 
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إن اهلل تجاوز عان ُأمتاي   : قال  أن النبي ( حديث أبي زر الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 
 . الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

من لام  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  صحيح الترمذي ) 
 . الشمس يصلِّ ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع 

 منه  حمن فاته شيء من النوافل عمدات ال تص: 
ألن هذه الرواتب عبادات مؤقتة ، والعبادات المؤقتة إذا تعمد اننسان تأخيرها عن وقتهاا ال   

 تَّقبل منه ، ألنه بذلك يكون قد عمل عمالت ليس عليه أمر اهلل ورسوله ، 
من عمل عمالت ليس عليه أمرنا :  ال ق أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . فهو رد 
 سنة الظهر فيها اختالف تنوا  : 

أربع ركعات قبلاه   يجوز أن تصلى أحيانات، و ركعتين قبله وركعتين بعده يجوز أن تصلى أحيانات
ألن السانة   أربع ركعات قبله وأرباع ركعاات بعاده    يجوز أن تصلى أحياناتو،  وركعتين بعده

 .ا جميعات الصحيحة أتت به
يصالي قبال    النباي  قال كان ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 

الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتاين ، وكاان ال   
 . يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 

وبعده ركعتين  أربع ركعات يصلي قبل الظهر كان وأتى في السنة الثابتة الصحيحة أن النبي 
.  
من ثاابر علاى   : قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه )

أربعات  قبل الظهر و ركعتين بعدها ،   : اثنتي عشر  ركعة من السنة بنى اهلل له بيتات في الجنة 
 .  ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء ، و 

من حافظ علاى أرباع   : قال  أن النبي ( حديث أم حبيبة الثابت في  صحيح السنة األربعة ) 
 . ركعاٍت قبل الظهر وأربٍع بعدها َحُرم على النار 

 يجوز أن ُيصلى أربع ركعات قبل الظهر بدون تسليم : 
أربٌع قبال  : قال  أن النبي   (حديث أبي أيوب الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجه ) 

 . الظهر ليس فيهنم تسليم تَّفتُح لهنم أبواب السماء 
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 :السنن الغير مؤكد  [ 1]
 : السنن الغير مؤكد  

 ركعتان أو أربع قبل العصر ، 
بين كل أذانين صال  ، : قال  أن النبي (  حديث عبد اهلل بن المغفل الثابت في  الصحيحين ) 

 . ء ثالثات ، لمن شا
 أن النباي  (  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

 . رحم اهلل رجالت صلى قبل العصر أربعات : قال 
 ركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء ، 

 بين كل أذانين صال  ،: قال  أن النبي (  حديث عبد اهلل بن المغفل الثابت في  الصحيحين ) 
 . ثالثات ، لمن شاء 

]*[]*[]*[]*[ 
صال  التطوا المطلقة  ثانيات : 
 صال  الليل ومنها الوتر ( 1)
 صال  الضحى ( 1)

 سنة الوضوء ( 3)

 صال  االستخار  ( 4)

 صال  الكسوف ( 5)

 صال  االستسقاء  ( 6)
]*[]*[]*[]*[ 

 
 قيام الليل

فضل قيام الليل : 
 (َفَتَهّجْد ِبِه َناِفَلةت لهَك َعَسَى َأن َيْبَعَثَك َرّبَك َمَقامات ّمْحُمودات َوِمَن ال لهْيِل: ) تعالى قال

 [ 09/ انسراء ]                                                                 
ْم َكاانَّوا  َقْباَل َذْلاَك    اِخِذيَن َمآ اَتاُهْم َرّبُهْم ْإنهُها  * ْإّن ال ُمتهِقيَن ِفي َجنهاٍت َوُعُيوٍن : )قال تعالىو

    [10:15/الذاريات]  (ّمن اللهْيِل َما َيْهَجُعوَن  َكانَّوا  َقِليالت * ُمْحِسِنيَن 
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َوِعَباُد الّرْحَمَاِن الهِذيَن َيْمشَّوَن َعَلَى األْرِل َهْونات َوْإَذا َخاَطَبُهُم الَجااِهلَّوَن َقاالَّوا    : )قال تعالىو
 (يتَّوَن ْلَرّبِهْم ُسّجدات َوِقَياماتَوالهِذيَن ِيِب *َساَلمات 

 [  64،63/الفرقان]                                                          
َأّمْن ُهَو َقاِنت  اَنآَء اللهْيِل َساِجدات َوَقآْئمات َيْحَذُر ااَلِخَرَ  َوَيْرُجوا  َرْحَمَة َرّبِه قَّاْل َهاْل   : )قال تعالى 

 [   9/ الزمر( ]  يَن َيْعَلُموَن َوالهِذيَن اَل َيْعَلُموَن ْإنهَما َيَتَذكهُر ُأْولَّو األل َباِبَيْسَتِوي الهِذ
َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتهِل  * نهْصَفُه َأِو انقَّْص ِمن ُه َقِليالت * قَِّم ال لهْيَل ْإاله َقِليالت * َيَأّيَها ال ُمّزّمُل : )قال تعالى

   *ْإنها َسنَّل ِقي َعَلْيَك َقْوالت َثِقيالت  *  ال قَّْراَن َتْرِتيالت
َواذ كَّاِر   * ْإّن َناِشَئَة اللهْيِل ِهَي َأَشّد َوط ًأ َوَأق َوُم ِقيالت  * ْإّن َناِشَئَة اللهْيِل ِهَي َأَشّد َوط ًأ َوَأق َوُم ِقيالت 

 (   1:1/ المزمل( ) اْسَم َرّبَك َوَتَبتهْل ْإَلْيِه َتْبِتيالت 
أفضال   :قاال   أن النباي  ( يث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم حد) 

 ( الليل الصال  بعد الفريضة صال َّ وأفضُل ، الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرم
عليكم بقياِم الليل فيناه دأٌب  : قال  أن النبي (  الثابت في  صحيح الترمذي حديث أبي أمامة)

ربة  إلى ربكم ، و منها   عن انثم و تكفيٌر للسيئات، و مطرد   للداِء عان  الصالحين قبلكم ، و ق
 (الجسد 

يأيهاا  : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن سالم الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 
 . الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم 

: ليلاةت فزعاات يقاول    استيقظ النبي : قالت (  الثابت في  صحيح البخاري مةحديث أم سل) 
سبحان اهلل ماذا أنزل اهلل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ، من يوقظَّ صاواحٌب الحجارات ،   

  (يريد أزواجه لكي يصلين ، ربم كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخر  
يعقُد الشيطاُن : قال  أن النبي (  ت في  الصحيحين حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثاب)

على قافيِة رأس أحدكم إذا هو نام ثالث ُعقد َيضرُب على مكاِن  كِل ُعقد ، عليك لياٌل طوياٌل   
فارقد، فين استيقظ فذكر اهلل انحلت عقد  ، فين توضأ انحلت عقد  ، فين صلى انحلات ُعقاد    

 .  بيث النفس كسالنفأصبح نشيطات طيب النفس ، وإال أصبح خ
رجٌل فقيل ما زال نائماات   ذَّكر عند النبي : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 

 . بال الشيطاُن في أذنه : فقال . حتى أصبح ، ما قام إلى الصال  
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أال : ليلةت فقال  طرَقُه وفاطمة بنت النبي  أن النبي ( حديث علي الثابت في  الصحيحين ) 
ليان ؟ فقلتَّ يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فيذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك تص

وكان اننسان أكثر شيء : ولم يرجع اليم شيئات ، ثم سمعته وهو ٌمَولٍّ يضرب َفِخذه وهو يقول 
 . جدالت 

ني جبريل فقال أتا:    قال   أن النبي (  حديث سهل بن سعد الثابت   في  صحيح الجامع ) 
يا محمُد ِعش ما شئت فينك ميت و أحبب من شئت فينك مفاِرقَّه ، و اعمل ما شائت فيناك     :

   . مجزٌي به ، و اعلم أن شرَف المؤمن قياُمُه بالليل و عزمه استغناؤه عن الناس 
  أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي )
رحم اهلل رجالت قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت فين أبت  نضح في وجهها الماء :  الق

، و رحم اهلل امرأ ت قامت من الليل فصلت و أيقظت زوَجها فصلى فين أبى نضحت في وجهاه  
 .  الماء 

  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجه ) 
إذا أيقظ الرجُل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعات كتبا من الذاكرين اهلل كثيرات والذاكرات : قال
 . 
 أفضُل وقت لصال  الليل  الثلث األخير: 
ينزل ربنا عز :  قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

من يدعوني فأستجيب   : ين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول وجل    كل ليلة إلى السماء الدنيا ح
  . من يستغفرني فأغفر له   ؟ من يسألني فأعطيه   ؟ له 
  أحُب :قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين ) 

 داود  كاان    ، و الصال  إلى اهلل صال  داود وأحُب عليه السالم ،  الصيام إلى اهلل صيام داود
 .   ويفطر يومات وكان يصوم يومات ،  ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

]*[اداب قيام الليل : 
أن ينوي عند نومه قيام الليل ، فين غلبه النوم كَّتب له األجر وكان نومه صدقة علياه ،  ( 1)

 ولم ُيعدُّ مفرطات ، 
 : قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح أبي داوود والنسائي )
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 ما من امرئ تكون له صال  بليل يغلبه عليه نوم إال كتب له أجر صالته وكان نوماه صادقةت   
 .  عليه

ليس في النوم تفاريط إنماا    :قال  أن النبي ( حديث أبي قتاد  الثابت في  صحيح مسلم  )
 . ها األخرى التفريط على من لم يصل الصال  حتى يجيء وقت

ليس في الناوم إنماا    :قال  أن النبي ( د  الثابت في  صحيح السنن األربعة حديث أبي قتا)
 . في اليقظة ، فيذا نسَي أحدكم صال  أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد  التفريط

 : يدعو بالدعاء الوارد عند استيقاظه بالليل للصال  ( 1)
من تعاارم مان   :   قال  أن النبي ( خاري حديث عباد  بن الصامت الثابت في  صحيح الب) 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير،  : الليل فقال 
اللهم   : سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر و ال حول و ال قو  إال باهلل ثم قال 

  . فين فتوضأ و صلى قَّبلت صالته اغفر لي ، أو دعا استجيب له ، 
اللهم : كان إذا قام من الليل يتهجد قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

 الساماوات واألرل  ولك الحمد أنت قايمُ ومن فيهن ،   أنت نور السماوات واألرللك الحمد 
ؤك حَ والجنة حَ والنار ولك الحمد أنت الحَ ووعدك الحَ وقولك الحَ ولقا ومن فيهن ،  

حَ والساعة حَ اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبات وباك    والنبيون  حَ
المقدم وأنت المؤخر خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت 

 .ال إله إال أنت 
تنبيه:يسبَ بنوم ال ُيشترط في قيام الليل أن يسبَ بنوم ولكن األفضل  أن  . 
أحاب الصايام إلاى اهلل    : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين)

صيام داود ، و أحب الصال  إلى اهلل صال  داود ،  و كان داود ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و 
   .ينام سدسه ، ويصوم يوما و يفطر يوما

 : يفتتح الصال  بركعتين خفيفتين ( 3)
إذا قاام  : قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح مسلم حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  )

 . يفتتح الصال  بركعتين خفيفتين أحدكم من الليل فل
 : أن يوقظ أهله لقيام الليل ( 4)
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مااذا  : استيقظ من الليل فزعات فقال  أن النبي ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح البخاري)
  -لكي يصلين  –ماذا ُأنزل من الفتن ، من ُيوقظ صواحب الحجرات : من الخزائن و ُأنزل الليلة

 .ُربم كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخر  
ن ؟ فقلت ياا  ياطرقه وفاطمة فقال أال تصل أن النبي ( حديث علي  الثابت في  الصحيحين) 

حين قلت ذلك ولم يرجع إليم شايئا    رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فيذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف
  !<ثم سمعته وهو موٍل  يضرب فخذه وهو يقول  وكان اننسان أكثر شيء جدال 

 أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي )
وجهها الماء  رحم اهلل رجال قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت فين أبت نضح في:  قال 

و رحم اهلل امرأ  قامت من الليل فصلت و أيقظت زوجها فصلى فين أبى نضحت فاي وجهاه   
   . الماء 

 أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة)
  لذاكراتفصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين اهلل كثيرا وا إذا أيقظ الرجل أهله : قال 

 : يترك الصال  ويرقد إذا غلبه النعاس  أن( 5)
فليرقاد   وهو ناعٌس  أحدكم صلى إذا: قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

 .  حتى يذهب عنه النوم فين أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه
قال إذا قام أحادكم   أن النبي ( م الثابت في  صحيح مسلحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  )

   . من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع 
ممدود باين   حبٌلفيذا  المسجد  دخل رسول اهلل : قال  (حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

دكم قال حلاوه ليصال أحا   تعلقت ، لزينب فيذا فترت هذا حبٌل  قالوا ؟  ساريتين فقال ما هذا 
 . فليرقد نشاطه فيذا فتر 

 : أن يطوِّل القيام إن كان يستطيع ( 6)
ليلةت فلم يزل قائمات حتى همماتَّ   صليت مع النبي : قال  (حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

 .  بأمِر َسْوٍء ، قيل وما هممت ؟ قال هممتَّ أن أقعد وأذر النبي 
من قام بعشر اياات  : قال  أن النبي ( ي داودحديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح أب)

لم يكتب من الغافلين و من قام بمائة اية كتب من القانتين و من قام باألف اياة كتاب مان     
   . المقنطرين 
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 الذين يوفون أجورهم بالقنطار :  من المقنطرين معنى { تنبيه}
 . مها وإن قل أال يشَ على نفسه وأن يصلي بقدر طاقته فين خيُر األعمال أدو( 0)
 . خيُر األعمال أدومها وإن قل : قال  أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
ألم ُأخبر أنك تقوم  :قال  أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

َنَفَهت  نفساك   الليل وتصوُم النهار  ؟ قال إني أفعُل ذلك ، قال فينك إذا فعلت ذلك هجمت عينك و
 . وإن لنفسك حقات وألهلك حقات فصم وأفطر وقم ونم 

ممدود باين   حبٌلفيذا  المسجد  دخل رسول اهلل : قال  (حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
قال حلاوه ليصال أحادكم    تعلقت ، لزينب فيذا فترت هذا حبٌل  قالوا ؟  ساريتين فقال ما هذا 

 . فليرقد نشاطه فيذا فتر 
دخل عليم رساول اهلل  كانت عندي امرأ   من بني أسد ف( ث عائشة الثابت في  الصحيحينحدي)
  فقال  َماْه ؟ علايكم ماا     -تذكر من صالتها  –فقال من هذه ؟ قلت فالنة ال تنام من الليل

 .  تطيقون من األعمال فين اهلل  ال يمل اهلل حتى تملوا
 تنبيه:؟ كلمة نهي وزجر بمعنى ما هذا  َمْه 
إن الادين  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري )

الدين أحد إال غلبه فسددوا و قاربوا و أبشروا و استعينوا بالغدو  و الروحة و  شادمُي لنيسر و 
   . شيء من الدلجة 

يسألون عن عبااد     ي النب جاء ثالثةَّ رهٍط إلى بيوت(  حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
قد غَّفر له ما تقادم مان     النبي أين نحن من  : فلما أخبروا كأنهم تقاُّلوها وقالوا  النبي 

: وأنا أصوم الدهر أبدات ، وقال اخار  : قال أما أنا أصلي الليل أبدات ، وقال اخر ذنبه وما تأخر 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما  : ال فق وأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدات ،  فجاء رسول اهلل 

واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له  لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد  وأتزوج النساء فمن رغب 
 .  عن سنتي فليس مني

إن هذا الدين متيٌن فاأوغلوا فياه   : قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيح الجامع)
 . برفَ 

 . هلك المتنطعون، قالها ثالثات : قال  أن النبي ( ي  صحيح مسلم حديث ابن مسعود الثابت ف)
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 تنبيه: المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد . 
قال  لقيني أبو بكر فقال كياف  ( حديث حنظلة بن الربيع اأُلسيدي الثابت في  صحيح مسلم  )

 ا تقول قال قلت نكون عند رساول اهلل  أنت يا حنظلة قال قلت نافَ حنظلة قال سبحان اهلل م
 يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فيذا خرجنا من

عافسنا األزواج واألوالد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فواهلل إنا لنلقى  عند رسول اهلل 
اهلل  قلت نافَ حنظلة ياا رساول   مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول اهلل 

قلت يا رسول اهلل نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأناا  ؟  وما ذاك   فقال رسول اهلل 
رأى عين فيذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثيرا فقاال رساول   

 والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم المالئكاة  اهلل 
 . على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثالث مرات 

 : أن يواظب على القيام وال ينقطع عنه ( 1)
يا عباد   قال لي سول اهلل : قال (  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

 . اهلل ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فترك قيام الليل 
 : ليل في جماعة يستحب أن يصلي مع انمام حتى ينصرف إذا كان قيام ال( 9)
إن الرجال إذا  : قاال   أن النبي ( حديث أبي ذر  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 . صلى مع انمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 
]*[كيفية صال  الليل : 
  صال  الليل مثنى مثنى   بنص السنة الثابتة الصحيحة 

فسأله عان   أن رجالت أتى النبي (  ديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحينح)
صال  الليل مثنى مثنى   فيذا خِشَي أحدكم الصبح صلى ركعةت واحد ت تَّوتر له : صال  الليل فقال 

 . ما قد صلى 
 يجوز صال  الليل جالسات : 
عن الصاال    مبسورات فسأل النبي  وكان(  حديث عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)

إن صلى قائمات فهو أفضل ، وإن صلى قاعدات فله نصف أجر القائم وإن صلى نائماَّ  فله : فقال 
 . نصف أجر القاعد 
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يقرأ في شيء من صال  الليال   ما رأيت رسول اهلل (  حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
عليه من السور  ثالثاون أو أربعاون اياة قاام     جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي 

 .  فقرأهن ثم ركع
الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة أن   صال  التطوا عمومات يجوز لإلنساان أن يصالي   

 جالسات وإن كان يستطيع القيام ولكن له نصف أجر القائم 
عن الصاال    ي وكان مبسورات فسأل النب(  حديث عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)

إن صلى قائمات فهو أفضل ، وإن صلى قاعدات فله نصف أجر القائم وإن صلى نائماَّ  فله : فقال 
 . نصف أجر القاعد 

يقرأ في شيء من صال  الليال   ما رأيت رسول اهلل (  حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
ثاون أو أربعاون اياة قاام     جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السور  ثال

 .  فقرأهن ثم ركع
 تنبيه: إذا صلى اننسان قاعدات لعجزه عن القيام وعليه ُيحمل الحديث األتي : 
إذا مرل العبد أو سافر كتب اهلل : قال  أن النبي (  حديث أبي قتاد  الثابت في  الصحيحين)

 . له ما كان يعمله وهو الثابت في  صحيح مقيم 
 تنبيه:ا بالنسبة لصال  الفريضة فال يجوز لإلنسان أن يصلي قاعدات إال إذا كان ال يستطيع أم

 : أن يصلي قائما وعليه يحمل الحديث األتي 
 النباي  كانت بي بواسير فسألت : قال (  حديث عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين) 

 . تستطع فعلى جنب  صلِّ قائمات فين لم تستطع فقاعدات فين لم: عن الصال  ؟ فقال 
 : و إذا صلى اننسان قاعدات لعجزه عن القيام وعليه ُيحمل الحديث األتي 

إذا مرل العبد أو سافر كتب اهلل : قال  أن النبي (  حديث أبي قتاد  الثابت في  الصحيحين)
 .له ما كان يعمله وهو الثابت في  صحيح مقيم 

]*[عدد ركعات قيام الليل : 
 أن النبي الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة أن  ه السنة الثابتة الصحيحةالذي دلت علي

 : لم يزد في رمضان وال في غيره عن إحدى عشر  ركعة 
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يزياد فاي     النبي ما كان رسول اهلل :  أنها قالت (  حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
تسأل عن حسنهن وطولهن ثام  رمضان وال في غيره على إحدى عشر  ركعة يصلي أربعا فال 

يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثالثا فقالت عائشة فقلت ياا رساول اهلل   
 .  أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان وال ينام قلبي

]*[  النبي هل كان  ؟ ركعة  إحدى عشريواظب على  
ولكن كان يصلي بحسب نشاطه  سبٌع وتساٌع   إحدى عشر  ركعةيواظب على  النبي لم يكن 

 . وإحدى َعش رَ  سوى ركعتي الفجر 
بالليال   النباي  سألت عائشة عن صال  : قال ( حديث مسروَ الثابت في  صحيح البخاري)

 . سبٌع وتسٌع وإحدى َعش رَ  سوى ركعتي الفجر : فقالت 
]*[؟ هل يجوز قضاء قيام الليل 

 : سنة الثابتة الصحيحة يجوز قضاء قيام الليل بنص ال
من نام عن حزبه أو عن شايء  : قال  أن النبي ( : حديث عمر الثابت في  صحيح مسلم )

   . منه فقرأه فيما بين صال  الفجر و صال  الظهر كتب كأنما قرأه من الليل 
]*[مشروعية قيام رمضان : 

  قيام رمضان اكد من غيره: 
من قام رمضان  :قال  أن النبي ( لثابت في  الصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  ا)

   (إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
]*[ قيام رمضانالجماعة في مشروعية : 

صلى ذات ليلة في المساجد فصالى    أن رسول اهلل  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
من الليلة الثالثة فلام يخارج إلايهم     بصالته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا

فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخاروج إلايكم إال أناي     رسول اهلل 
 .  خشيت أن تفرل عليكم قال وذلك في رمضان

إن الرجال إذا  : قال  أن النبي ( حديث أبي ذر  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي) 
 . صرف ُحِسب له قيامُ  ليلة صلى مع انمام حتى ين
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]*[ ؟ جهرية أمالقراء  في صال  الليل سرية هل 

قال سألت عائشة رضي اهلل تعالى عنهاا  ( حديث عبد اهلل ابن قيس الثابت في  صحيح مسلم )
كل ذلك كان يفعلاه  : بالليل ، كان ُيِسرُّ بالقراء  أم يجهر ؟ فقالت  كيف كانت قراء  النبي  

 . ما جهر فقلت الحمد هلل الذي جعل في األمر سعة ربما أسرم وب
]*[تكون َوَسَطات القراء  في صال  الليل : 

قاال  ألباي بكار     أن  النبي ( حديث أبي قتاد  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
ارفع قلايال ،   : مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفل من صوتك قال إني أسمعت من ناجيت قال 

مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك  فقال إني  أوقظ الوْسَنان وأطرد الشايطان   وقال لعمر
 . اخفل قليال : قال 
]*[من صلى مع انمام حتى ينصرف : 

إن الرجال إذا  : قاال   أن النبي ( حديث أبي ذر  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
 . صلى مع انمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 

]*[فضل صال  الليل في البيت : 
صلوا أيها الناس فاي بياوتكم   : قال  أن النبي ( في  الصحيحينحديث زيد بن ثابت الثابت )

 . فين أفضل الصال  صال  المرء في بيته إال المكتوبة 
صال  المرء فاي بيتاه   : قال  أن النبي ( حديث زيد بن ثابت  الثابت في  صحيح أبي داود)

 . ه في مسجدي هذا إال المكتوبة أفضل من صالت
]*[ال يجوز أن تخص ليلةت معينة بالقيام : 

ال تختصوا : قال  أن النبي (  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي و ال تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين األيام إال أن يكاون  

   . حدكم في صوم يصومه أ
]*[سنة مؤكد   صال  الوتر :    

يصالي علاى    النباي  كان : قال  (في  الصحيحينالثابت حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما )
 . راحلته حيث توجهت به يومُئ إيماءات صال  الليل إال الفرائل ويوتُر على راحلته 
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من أهل  إلى رسول اهلل  قال ، جاء رجٌل( الصحيحين الثابت في   حديث طلحة بن عبيد اهلل) 
ُيف َقه  ما يقول حتى دنا فيذا هو يسأُل عن انساالم ؟    نجد ثائُر الرأس ُيْعَرفَّ  َدوُي صوتِه وال

هل عليم غيُرها ؟  قال ال إال أن :  خمُس صلوات في اليوم والليلة ،  فقال  فقال رسول اهلل 
: قال .عليم غيره؟ فقال ال إال أن تطوا  فقال هل. وصيام  رمضان  قال رسول اهلل .  تطوما

فأدبر الرجال  : قال . الزكا  فقال هل عليم غيُرها ؟ قال ال إال أن تطوما  وذكر له رسوُل اهلل 
 . أفلح إن صدَ  واهلل ال أزيُد على هذا وال أنقص ،  قال رسول اهلل : وهو يقول

عليم غيُرها مس صلوات فسأله الرجل أخبر الرجل بأن فرل الصلوات خ النبي أن : الشاهد 
  .؟ قال ال إال أن تطوما 

]*[فضل الوتر : 
يصلي وأن معترضة  على فراشه  النبي كان : قالت  (الصحيحين عائشة الثابت في  حديث ) 

 .فيذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت 
بثالٍث ال   خليلي أوصاني قال  (الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  حديث ) 

 . صوم  ثالثة أيام من كل شهر وصال  الضحى ونوٍم على وتر :أدعهن حتى أموت 
يا أهل القران أوتروا فاين  : قال  أن النبي ( حديث علّي الثابت في  صحيح السنن األربعة )

 . اهلل ِوتٌر يحب الوتر 
]*[وقت الوتر : 

الوتر جعله اهلل فيما : قال  أن النبي ( رمذي حديث خارجة بن ُحذافة الثابت في  صحيح الت)
 . بين صال  العشاء إلى أن يطلع الفجر 

 . أوتروا قبل أن تصبحوا : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )
وانتهى ِوتره إلاى   كُل الليل أوتر رسول اهلل  : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . السحر 
]*[من كانت له صال  ليل فمتى يصلي الوتر : 

اجعلاوا اخار   : قاال   أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
 . صالتكم بالليل وترات 
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من خاف أن ال يقوم من اخر :  قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )
قوم اخره فليوتر اخر الليل فين صال  اخر الليل مشاهود  و  الليل فليوتر أوله و من طمع أن ي

   . ذلك أفضل 
ألبي بكر متى توتر قال أوتر  قال أن النبي ( حديث أبي قتاد  الثابت في  صحيح أبي داوود )

من أول الليل وقال لعمر متى توتر قال اخر الليل فقال ألبي بكر أخذ هذا بالحذر وقال لعمر أخذ 
 .  هذا بالقو 

]*[عدد ركعات الليل : 

  أقل الوتر ركعة واحد 

فسأله عان   أن رجالت أتى النبي (  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
صال  الليل مثنى مثنى   فيذا خِشَي أحدكم الصبح صلى ركعةت واحد ت تَّوتر له : صال  الليل فقال 

 . ما قد صلى 
ثالٍث وتسع ويجوز الوتر بخمٍس وبسبع و : 
كان رسول اهلل يوتر بخماٍس وبسابٍع ال   : قالت ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . يفصل بينهما بسالٍم وال بكالم 
الوتر حَ فمان  قال  أن النبي ( حديث أبي أيوب الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)

   . من شاء أوتر بواحد شاء أوتر بسبع و من شاء أوتر بخمس و من شاء بثالث و 
]*[من أوتر بخمٍس أو بسبع فما هي صفة صالته : 
 يصلي بتشهٍد واحٍد في اخر ركعة: 
كان رسول اهلل يوتر بخماٍس وبسابٍع ال   : قالت ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم  )

 . يفصل بينهما بسالٍم وال بكالم 
]*[من أوتر بتسٍع فما هي صفة صالته : 

ويصلي تسع ركعات ال يجلس فيها إال فاي   :قالت ( عائشة الثابت في  صحيح مسلم  حديث )
الثامنة فيذكر اهلل ويحمده ويدعوه وينهل وال يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر اهلل 

 . ويحمده ويدعوه ثم يسلِّم تسليمات يسمعنا 
]*[ما هو أدنى الكمال في الوتر : 
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يقرأ فاي   أن يصلي الثالث بتشهد واحد أخير حتى ال يشبه صال  المغربر أدنى الكمال في الوت
وفي الثالثة قل هاو اهلل  ( الكافرون اقل يا أيه)وفي الثانية ( سبح اسم ربك األعلى)األولى با 

 . أحد والمعوذتين 
أنها لما ُسْئلت بأي شيٍء كان ياوتر  ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 اقل يا أيها )وفي الثانية ( سبح اسم ربك األعلى)كان يقرأ في األولى با : قالت  ول اهلل رس
 . وفي الثالثة قل هو اهلل أحد والمعوذتين ( الكافرون

]*[من فاته الوتر لعذٍر يجوز قضاؤه : 
إن اهلل تجاوز لي عان أمتاي   :  قال أن النبي ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 . طأ والنسيان وما استكرهوا عليه الخ
من ناام عان    : قال أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 . وتره أو نسيه فليصلِّه إذا ذكره 
]*[من تعمد ترك الوتر حتى خرج وقته فال يجوز قضاؤه : 
ال  مؤقتة بوقت فال يجوز قضاؤه ألن الوتر ص من تعمد ترك الوتر حتى خرج وقته 
الوتر جعله اهلل فيماا   : قال أن النبي ( حديث خارجة بن ُحذاقة الثابت في  صحيح الترمذي)

 . بين صال  العشاء إلى أن يطلع الفجر 
فال تقبل في غير وقتها إال لعذر ألنه إذا أتى بها في غير وقتها من غير عذر يكون قاد عمال   

 . عمالت ليس عليه أمر اهلل ورسوله 
من عمل عمال ليس عليه أمرناا   :قال  أن النبي ( في  صحيح مسلم الثابت  حديث عائشة)

   . فهو رد 
]*[ال وتران في ليلة : 

ال وتاران   :قال  أن النبي ( حديث طلَ بن علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
 . في ليلة 

]*[  القنوت في الوترمشروعية : 
كلماات   قال علمني رسول اهلل ( الثابت في  صحيح السنن األربعة حديث الحسن بن علي  )

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباارك  } أقولهن في الوتر
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لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت 
 { ربنا وتعاليت

كان يقول في اخر وتره   أن النبي  ( ي  صحيح أبي داوود وابن ماجة حديث علي  الثابت ف)
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ بك منك ال أحصي ثنااء  : 

   . عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
]*[ عند النوازل القنوتمشروعية : 

خاص في مكان خاص في عبادٍ  خاصاة ،   إال عند النوازل ألن القنوت دعاء القنوتال ُيشرا 
كان يقنت عند النوازل ويكون دعااؤه عناد    أن النبي  وقد ثبت في السنة الثابتة الصحيحة 

اللهم اهدني فيمن هاديت وعاافني فايمن عافيات     النازلة بما يناسب النازلة وليس أن يقول 
ي وال يقضى علياك  وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقض

 . وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
 . شهرات يدعو على ِرْعٍل وذكوان  قنت رسول اهلل : قال( حديث أنس الثابت في  الصحيحين )
سريةت ُيقال لهم القراء فُأصيبوا فماا   النبي بعث : قال ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين )

اعُ إن : ٍء ما وجد عليهم فقنت شهرات في صال  الفجر ويقول َوَجَد على شي النبي رأيت  ة ي  ص 

 . عصوا هللا ورسوله
]*[الوتر يكون قبل الركوا القنوت الذي في : 

 . قنت في الوتر قبل الركوا  أن النبي  ( حديث أبي بن كعب الثابت في  صحيح أبي داوود )
]*[لركواالقنوت الذي في الفريضة عند النازلة يكون بعد ا : 

يرفع حين كان رسول اهلل : قال ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
هم بأسامائهم  ييدعو لرجاٍل فيسمسمع اهلل لمن حمده ربنا ولك الحمد  رأسه من الركوا يقول 

ن اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين م : فيقول 
وأخل المشرَ يومئٍذ من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف 

 . ُمضر مخالفون له 
]*[الذكر بعد الوتر : 

إذا  كان رساول اهلل  : قال ( حديث أبي بن كعب الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي )
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 . سبحان الملك القدوس : سلم في الوتر قال 
]*[ الضحىصالفضل   : 

 ذلك  والسنة طافحة  بما يدل علىلصال  الضحى فضٌل عظيم وأجٌر جسيم 
  ثالثمائة وستين صدقةصال  الضحى تجزئ عن [ 1]
يصبح على كل : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين)

ل تهليلة صادقة و كال   سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تحميد  صدقة و ك
تكبير  صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن المنكر صدقة و يجزي مان ذلاك ركعتاان    

  .  يركعهما من الضحى
أن ركعتان من الضحى تجزئ عن ثالثمائة وستين صدقة ، وذلاك أن لكال إنساان    : الشاهد 

بلغت ثالثمائاة   ثالثمائة وستين مفصل ينبغي عليه أن يتصدَ عن كل مفصل من مفاصله التي
وستين مفصل شكرات هلل تعالى على أن جعل هذه المفاصل تنثني وتريحه في الحركاة والقياام   

  .   والقعود و يجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
  أن الضحى من الوصايا الجليلة للنبي [ 1]
بثالٍث ال   يلي أوصاني خلقال  (الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  حديث ) 

 . صوم  ثالثة أيام من كل شهر وصال  الضحى ونوٍم على وتر :أدعهن حتى أموت 
 . صال  الضحى صال  األوابين [ 3]
صاال   : قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الجامع ) 

 . الضحى صال  األوابين 
 .  ركعات من الضحى كفاه اخر النهار من المؤنة وغيرها  تكفنل اهلل تعالى لمن ركع أربع[ 4]
ابن ادم : قال اهلل تبارك وتعالى : قال  أن النبي ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح الترمذي)

 . اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك اخره 
]*[ وقت الضحىأفضل : 

صال  األوابين حين تارمل   :قال   أن النبي( حديث زيد بن أرقم الثابت في  صحيح مسلم )
   . الفصال 
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بالتشديد أي الرجاعين إلى اللهه بالتوبة وانخالص فاي الطاعاة وتارك      ( صال  األوابين   )
 متابعة الهوى 

أي حين تصيبها الرمضاء فتحرَ أخفافها لشد  الحر فين الضحى   ( الفصال  حين ترمل  ) 
فتحرَ أخفاف الفصال لمماستها وإنما أضاف الصال   إذا ارتفع في الصيف يشتد حر الرمضاء

في هذا الوقت إلى األوابين ألن النفس تركن فيه إلى الدعة واالستراحة فصرفها إلى الطاعاة  
 . واالشتغال فيه بالصال  رجوا من مراد النفس إلى مرضا  الرب ذكره القاضي 

]*[ركعتان ويزيد ما شاء أقل ركعات الضحى : 
يصبح على كل : قال  أن النبي ( ير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحينحديث أبي هر)

سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تحميد  صدقة و كل تهليلة صادقة و كال   
منكر صدقة و يجزي مان ذلاك ركعتاان    تكبير  صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن ال

  .  ركعهما من الضحىي
يوم فتح مكة اغتسل في بيتهاا فصالى    أن النبي ( لثابت في  الصحيحين حديث أم هانئ ا)

 .ثمان ركعات ، فما رأيته صلى صال  أخف منها غير أنه ُيتم الركوا والسجود 
يصلي الضحى أربعات ويزيد  كان رسول اهلل : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم )

 . ما شاء 
]*[ صال  الضحىيستحب تخفيف : 

يوم فتح مكة اغتسل في بيتهاا فصالى    أن النبي ( حديث أم هانئ الثابت في  الصحيحين )
 . ثمان ركعات ، فما رأيته صلى صال  أخف منها غير أنه ُيتم الركوا والسجود 

 
 سنة الوضوء

 
قال لبالل  يا بالل  أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

أرجى عمٍل عملته في انسالم فيني سمعت دفن نعليك بين يدي في الجنة ؟ قال ما حدثني ب
عملتَّ عمالت أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورات في ساعٍة من ليٍل أو نهاٍر إال صليت بذلك 

 . الطَّهور ما كتب لي أن أصلي 
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 صال  االستخار  

 
قال كان رساوُل اهلل  ( في  صحيح البخاري حديثَّ جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  الثابت )

ُيعلُمنا االستخار  في األموِر كلها كالسورِ  من القران ، إذا همم أحدكم باألمِر فليركع ركعتين من 
اللهم إني أستِخيُرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأساألك مان فضالك    : غيِر الفريضِة ثم يقول 

لُم وأنت عالنُم الغيوب ، اللهم إن كنت تعلُم أن هذا األمَر العظيم فينك تقدُر وال أقدُر وتعلُم وال أع
فاقدره لي ، وإن كنت _ عاجل أمري واجله  لأو قا_ خيٌر لي في ديني ومعاشي وعاقبِة أمري 

تعلم أن هذا األمَر شٌر لي في ديني ومعاشي وعاقبِة أمري فاصرف ه عني واصرفني عناه ثام   
 .  ارِضني به ، وُيَسمِّي حاجته 

 ال  الكسوفص
 

فصالى         خسفت الشمس في عهاد رساول اهلل   ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
قام فأطال القيام وهو دون القياام األول ثام   ثم فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوا بالناس 

ة فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانيا  ركع فأطال الركوا وهو دون الركوا األول ثم سجد
جلت الشمس فخطب الناس فحمد اهلل انوقد     ثم انصرف رسول اهلل  مثل ما فعل في األولى

وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر ايتان من ايات اهلل ال ينخسفان لموت أحاد وال لحياتاه   
يا أمة محمد إن من أحد أغيار  ، ثم قال   وصلوا وتصدقوا  فادعوا اهلل وكبروا  ذلك فيذا رأيتم

ن اهلل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد واهلل لو تعلمون ما أعلام لضاحكتم قلايال    م
 . لبكيتم كثيرا و

صلى بهم كساوف الشامس أرباع     أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  صحيح البخاري)
 . ركعات في سجدتين األول األول أطول 

]*[تسن الجماعة في صال  الكسوف : 
صلى بهم كساوف الشامس أرباع     أن النبي  (بت في  صحيح البخاريحديث عائشة الثا)

 . ركعات في سجدتين األول األول أطول 
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قال لما كسفت الشمس على عهد رسول اهلل ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين)
  نَّودي أن الصال  جامعة . 

]*[تَّسن الخطبة بعد صال  الكسوف : 
                  خسفت الشمس في عهاد رساول اهلل   ( الصحيحين حديث عائشة الثابت في )

 قام فأطال القيام وهو دون القياام  ثم فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوا فصلى بالناس
فأطال السجود ثم فعل في الركعة  األول ثم ركع فأطال الركوا وهو دون الركوا األول ثم سجد

جلت الشمس فخطاب النااس   انوقد     ثم انصرف رسول اهلل  الثانية مثل ما فعل في األولى
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر ايتان من ايات اهلل ال ينخسفان لموت أحد وال 

يا أمة محمد إن من أحد ، ثم قال   وصلوا وتصدقوا  فادعوا اهلل وكبروا  ذلك لحياته فيذا رأيتم
تزني أمته يا أمة محمد واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال أغير من اهلل أن يزني عبده أو 

 . لبكيتم كثيرا و

]*[وقت صال  الكسوف ابتداء الكسوف إلى أن ينجلي : 
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال : قال ( حديث المغير  ابن شعبة الثابت في  الصحيحين)

لشمس والقمر ايتاان مان اياات اهلل ال    إن ا فقال رسول اهلل  الناس انكسفت لموت إبراهيم
 . حتى تنجلي وصلوا  فادعوا اهلل   ذلك سفان لموت أحد وال لحياته فيذا رأيتمكين

 
  صال  االستسقاء

 
يستسقي فتوجه إلى القبلة  خرج النبي : قال ( حديث عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين)

 . بالقراء  يدعو وحومل رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
]*[  جماعةت االستسقاءاألفضل أن تصلى صال : 

يستسقي فتوجه إلى القبلة  خرج النبي : قال ( حديث عبد اهلل بن زيد الثابت في  الصحيحين)
 . يدعو وحومل رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراء  

]*[  متواضعات متخشِّعات متضرعا االستسقاءيخرج لصال : 
لالستسقاء متذلالت متواضعات   النبي قال خرج ( عباس الثابت في  صحيح الترمذي حديث ابن)
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 . متخشِّعات متضرعا 
]*[يستحب خروج الشيوخ و الضعفاء : 

يستحب خروج الشيوخ و الضعفاء ألنهم أسرُا لإلجابة وكذا الصبيان المميزون ألنهم ال ذنوب 
 . لهم 

 هال تنصارون    :  قال أن النبي ( يح البخاريالثابت في  صححديث سعد ابن أبي وقاص )
   . ؟ إال بضعفائكم  وترزقون

 
 الصالحين األحياءبدعاء التوسل 

 
كان إذا قحطوا استسقى بالعبااس  : قال  (الثابت في  صحيح البخاريحديث عمر ابن الخطاب )

ك بعم نبينا فاساقنا  بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إلي
 . قال فيسقون 

]*[االستسقاءفي  يرفع يديه في الدعاء : 

ال يرفع يديه في شيْء من دعائاه إال   النبي كان : قال ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
 . في االستسقاء ، وكان يرفع يديه حتى ُيرى بيال إبطيه 

]*[يجعل ظهر كفيه إلى السماء : 

 . استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء  النبي أن ( في  صحيح مسلم حديث أنس الثابت )
]*[دعاء االستسقاء : 

 أتت النباي  :  قال (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داود)
بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجال غير اجل قاال فأطبقات   

 .  هم السماءعلي
]*[إذا رأى المطر ما يقول : 

 . اللهم صيبات نافعات : كان إذا رأى المطر قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في الصحيحين)
صاال    قال صلى لناا رساول اهلل    (  حديث زيد بن خالد الُجهني  الثابت في  الصحيحين)
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هال  : فلما انصرف أقبل على الناس فقاال  الصبح بالحديبية على إثِر سماٍء كانت من الليل ، 
أصبح من عبادي مؤمن باي و    : قالوا اهلل ورسوله أعلم ،   قال اهلل  تدرون ماذا قال ربكم ؟

مطرنا بفضل اهلل و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب و أما من قاال    : كافر فأما من قال 
  . واكب مطرنا بنوء كذا و كذا فذلك كافر بي و مؤمن بالك  : 

]*[إذا زاد المطر وِخيف منه ما يقول : 
فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهاد رساول اهلل   ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول اهلل هلك المال وجااا   رسول اهلل 
يديه وما في السماء قزعاة قاال فثاار      العيال فادا اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل

سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قاال فمطرناا   
يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة األخرى فقام ذلك األعرابي أو رجال  

يديه وقاال    لنا فرفع رسول اهلل غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرَ المال فادا اهلل
اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إال تفرجت حتى صاارت  

لم يجيء أحد من ناحية إال حادث  ول الوادي وادي قنا  شهرا االمدينة في مثل الجوبة حتى س
 . بالجود 

]*[يخرج ثوبه ورحله ليصيبه المطر : 
فحسر ثوبه حتى أصاابه مان    كنا مع النبي : قال  (الثابت في  صحيح مسلم حديث أنس )

 . ألنه حديث عهٌد بربه : لم صنعت هذا ؟ قال : المطر فقلنا 
]*[يجوز االستسقاء في خطبة الجمعة في المسجد : 

فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهاد رساول اهلل   ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول اهلل هلك المال وجااا    رسول اهلل

يديه وما في السماء قزعاة قاال فثاار     العيال فادا اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل 
سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قاال فمطرناا   

غد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة األخرى فقام ذلك األعرابي أو رجال  يومنا ذلك وفي ال
يديه وقاال   غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرَ المال فادا اهلل لنا فرفع رسول اهلل 

اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إال تفرجت حتى صاارت  
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لم يجيء أحد من ناحية إال حادث  ول الوادي وادي قنا  شهرا االجوبة حتى س المدينة في مثل
 . بالجود 

]*[ (القحط)ما هي السمنة : 
ليست السنة : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

 .  بأن ال تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا وال تنبت األرل شيئا
 

 
 سجود التالو : باب 

 
 فضل سجود التالو : 

والسعيد مان وفاَ    ذلك والسنة طافحة  بما يدل على فضٌل عظيم وأجٌر جسيملسجود التالو  
 لكثر  السجود بأنواعه 

إذا قرأ ابن   :قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
مر ابان  ُأ ا وفي رواية يا ويلي ا    يا ويله  : ن يبكي يقول ادم السجد  فسجد اعتزل الشيطا

   . النار  فلَي فأبيتادم بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود 
بوضاوئه   كنت اتي رسول اهلل ( حديث ربيعة ابن كعب األسلمي الثابت في  صحيح مسلم )

ر ذلك قلات هاو ذاك قاال    وحاجته فقال لي سلني  فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غي
 . فأعنى على نفسك بكثر  السجود 

]*[ سجود التالو مشروعية : 
ْإنهَما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الهِذيَن ْإَذا ذَّكهُروا  ِبَها َخّروا  ُسّجدات َوَسّبُحوا  ِبَحْماِد َرّبِهاْم َوُهاْم اَل    : )قال تعالى
 [15: اآلية -السجد  : سور ( ]َيْسَتك ِبُروَن

يقارأ عليناا    كان النباي  : قال ( ث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحينحدي)
 . السور  فيها السجد  فيسجُد ونسجُد حتى ما يجُد أحدنا موضعات لجبهته 

النجم بمكة فسجد فيها وسجد من  النبي قال قرأ ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
راب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلاك  معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو ت
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 . قتل كافرا 
]*[ سنة  سجود التالو:   

أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسور  النحل حتى إذا ( حديث عمر الثابت في  صحيح مسلم  )
جاء السجد  نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة األخرى قرأ بها حتاى إذا جااء   

 . يا أيها الناس إنا نمُر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فال إثم عليه : جد  قالالس
والاجم  فىا  يدامد  النباي  قارأ  عىا  : قال  (حديث عبد اهلل ابن زيد الثابت في  الصحيحين) 

 . فيها 

]*[مواضع سجود التالو  في القران : 
خمسة عشر موضعا مواضع سجود التالو  في القران  
أقرأه خمَس   أن النبي( حديث عمرو ابن العاص الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة)

 . عشرَ  سجد  ، منها ثالث  في المفصل وفي الحج سجدتان 
 ْإّن الهِذيَن ِعنَد َرّبَك اَل َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسّبُحوَنُه َوَلاُه  : )قال تعالى:  الموضع األول
 [106: اآلية -األعراف : سور ( ]ُجُدوَنَيْس
  َوللهِه َيْسُجُد َمن ِفي الّسَماَواِت َواألْرِل َطْوعات َوَكْرهات َوِظاللَُّهم : )قال تعالى :الموضع الثاني

 [15: اآلية -الرعد : سور ( ]ِبال غَُّدّو َوااَلَصاِل
  َماَواِت َوَماا ِفاي األْرِل ِمان َداّباٍة     َوْللهِه َيْسُجُد َما ِفي الّس: )قال تعالى :الموضع الثالث

 [49: اآلية -النحل : سور ( ]َوال َمآلْئَكةَّ َوُهْم اَل َيْسَتك ِبُروَن
 قَّْل اِمنَّوا  ِبِه َأْو اَل تَّْؤِمنََّوا  ْإّن الهِذيَن ُأوتَّوا  ال ِعل َم ِمان َقْبِلاِه ْإَذا   : )قال تعالى:  الموضع الرابع

 [100: اآلية -انسراء : سور ( ]ّروَن ْلألذ َقاِن ُسّجداتُيت َلَى َعَلْيِهْم َيِخ
  ُأوَلَاْئَك الهِذيَن َأن َعَم اللهُه َعَلْيِهم ّمَن النهِبّيْيَن ِمان ذَّّرّياِة ءاَدَم   : )قال تعالى :الموضع الخامس

َدْيَنا َواْجَتَبْيَنآ ْإَذا تَّت َلَى َعَلْيِهْم اَيااتَّ  َوِمّمْن َحَمل َنا َمَع نَّوٍح َوِمن ذَّّرّيِة ْإْبَراِهيَم َوْإْسَراْئيَل َوِمّمْن َه
 [51: اآلية -مريم : سور ( ]الّرْحَمَاِن َخّروا  ُسّجدات َوُبِكّيات

 َأَلْم َتَر َأّن اللهَه َيْسُجُد َلُه َمن ِفي الّسَماَواِت َوَمن ِفاي األْرِل  : )قال تعالى :الموضع السادس
َه َعَلْيِه ال َعاَذاُب  َوالشهْمُس َوال َقَمُر َوالنه ُجوُم َوال ِجَباُل َوالشهَجُر َوالّدَواّب َوَكِثيٌر ّمَن النهاِس َوَكِثيٌر َح

 [11: اآلية -الحج : سور ( ]َوَمن ُيِهِن اللهُه َفَما َلُه ِمن ّمك ِرٍم ْإّن اللهَه َيف َعُل َما َيَشآُء
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  نَّوا  اْرَكُعوا  َواْسُجُدوا  َواْعُبُدوا  َرّبكَّاْم َواف َعلَّاوا    َيَأّيَها الهِذيَن اَم: )قال تعالى :الموضع السابع
 [ 00: اآلية -الحج : سور ( ]ال َخْيَر َلَعلهكَّْم تَّف ِلُحوَن

  َوْإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا  ْللّرْحَمَاِن َقالَّوا  َوَما الّرْحَمَاُن َأَنْساُجُد  : )قال تعالى :الموضع الثامن
 [60: اآلية -الفرقان : سور ( ]ا َوَزاَدُهْم نَّفَّوراتْلَما َتْأُمُرَن

 َأاله َيْسُجُدوا  للهِه الهِذي ُيخ ِرُج ال َخْبَء ِفاي الّساَماَواِت َواألْرِل   : )قال تعالى :الموضع التاسع
 [15: اآلية -النمل : سور ( ]َوَيْعَلُم َما تَّخ فَّوَن َوَما تَّْعِلنَّوَن

  ْإنهَما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الهِذيَن ْإَذا ذَّكهُروا  ِبَها َخّروا  ُسّجدات َوَساّبُحوا   ) :قال تعالى :الموضع العاشر
 [15: اآلية -السجد  : سور ( ]ِبَحْمِد َرّبِهْم َوُهْم اَل َيْسَتك ِبُروَن

َوْإّن َكِثيرات ّماَن   َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ْإَلَى ِنَعاِجِه: )قال تعالى: الموضع الحادي عشر * 
اُووُد ال خََّلَطآِء َلَيْبِغَي َبْعُضُهْم َعَلَى َبْعٍل ْإاله الهِذيَن اَمنَّوا  َوَعِملَّوا  الّصاْلَحاِت َوَقِليٌل ّما ُهْم َوَظاّن دَ 

 [14: اآلية -ص : سور ( ]َأنهَما َفَتنهاُه َفاْسَتغ َفَر َرّبُه َوَخّر َراِكعات َوَأَناَب
 َوِمْن اَياِتِه اللهْيُل َوالنهَهاُر َوالشهْمُس َوال َقَماُر اَل َتْساُجُدوا    : )قال تعالى :ني عشر الموضع الثا

: اآلياة  -فصالت  : سور ( ]ْللشهْمِس َواَل ْلل َقَمِر َواْسُجُدوا  ْللهِه الهِذي َخَلَقُهّن ْإن كَّنتَّْم ْإّياُه َتْعُبُدوَن
30] 
 [61: اآلية -النجم : سور ( ]اْسُجُدوا  ْللهِه َواْعُبُدوا َف: )قال تعالى: الموضع الثالث عشر * 
  ساور  ( ]َوْإَذا قَِّرىَء َعَلاْيِهُم ال قَّاْراُن اَل َيْساُجُدونَ   : )قال تعالى :الموضع الرابع عشر :

 [11: اآلية -االنشقاَ 
 اآلياة  -العلَ  :سور ( ]َكاله اَل تَِّطْعُه َواْسُجْد َواق َتِرب: )قال تعالى :الموضع الخامس عشر :
19] 
]*[يقول اننسان في سجود التالو  ماذا : 

يقول فاي   كان رسول اهلل : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
سمعه وبصاره بحولاه   سجود القران بالليل في السجد  مرارات سجد وجهي للذي خلقه وشَ 

 . وقوته 
يكثر أن يقول فاي ركوعاه    كان رسول اهلل : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
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كان يقول في ركوعاه وساجوده    أن رسول اهلل  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديث )
 .  سبوح قدوس رب المالئكة والروح

]*[ يتبع المأموم انمام في سجود التالو : 
إنماا جعال   :   قاال    النبيأن ( هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحينحديث أبي )

سمع اهلل لمن حماده فقولاوا     : انمام ليؤتم به فيذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال 
اللهم ربنا و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا  و إذا صلى قائمات فصالوا قياماات و إذا صالى      : 

   . جلوسا أجمعون جالسا فصلوا 
 

    
 

 سجود الشكر: باب  

 

 

 إذا حلت باننسان نعمة أو دفعت عنه نقمة أو جاءه أمٌر أو ُبشر به  سجود الشكريستحب 
 سروٍر أو ُبشِّار  كان إذا جاءه أمَر  أن النبي ( حديث أبي بكر  الثابت في  صحيح أبي داود)

   . به خر ساجدا شكرا هلل تعالى 
 

 ود السهوسج: باب  

 

 

إنما أنا بشر أنسى كما تنساون  : قال   النبيأن ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
فيذا نسيتَّ فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صالته فليتحر الصواب فليتُم عليه ثم ليسجد ساجد  

  .   نتي
]*[ما الذي يشرا له سجود السهو : 

، ويكون علاى التفصايل   ك في الفرل والنفل يشرا سجود السهو في الزياد  والنقص والش
 :اآلتي 
 عند الزياد  يكون سجود السهو بعد التسليم : 
صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد فاي   النبي أن ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)
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 . الصال  فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم 

إحدى صالتي  قال صلى النبي  ( عنه  الثابت في  الصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل ) 
العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أباو بكار   
وعمر رضي اهلل تعالى عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصارت الصاال    

قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلاى قاد   ذو اليدين فقال أنسيت أم  ورجل يدعوه النبي 
نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضاع  

 . رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر 

 يكون سجود السهو قبل التسليم عند النقص : 
 النباي  أن  النباي  وهو من أصحاب  ( حديث عبد اهلل بن ُبحينة الثابت في  الصحيحين)

صلى بهم الظهر فقام من الركعتين لم يجلس ، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصال  وانتظار  
 . الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن ُيسلِّم ثم سلنم 

 ؟ عند الشكماذا يفعل  ]*[ 
نده فيسجد بعد السالم وما يترجح ع أوالت يتحرى الصواب وهو الغالب على ظنه 
إنما أنا بشر أنسى كما تنساون  : قال    النبيأن ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

فيذا نسيتَّ فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صالته فليتحر الصواب فليتُم عليه ثم ليسجد ساجد  
  .   نتي
 يسجد قبل التسليم و لثانيات إذا لم يترجح شيٌء عنده يبني على اليقين وهو األق 
إذا شك أحدكم في صالته فلام  : قال   النبيأن ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )

يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم 
 . يطانفين كان صلى خمسا شفعن له صالته وإن كان صلى إتماما ألربع كانتا ترغيما للش

تنبيه:إذا كان سجود السهو بعد التسليم يسلم مر  أخرى ثانية بعد سجود السهو : 

صلى ثالثات ثام سالنم فقاال     النبي أن ( حديث عمران بن حصين الثابت في  صحيح مسلم )
 . الِخرباَ إنك صليت ثالثات ؟ فصلب بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم 

 

 صال  الجماعة :باب                                       
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]*[ فضل صالة المماعة   : فصل:   

صال  الجماعاة   :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين) 
   . تفضل صال  الفذ بسبع و عشرين درجة 

صال  الرجل في  :قال  أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
إذا توضأ  هعلى صالته في بيته و في سوقه خمسا و عشرين درجة و ذلك أن تَّضمعفَّجماعة ال

بها درجاة و حاط    له تإال الصال  لم يخط خطو  إال رفع يخرجهال  خرجفأحسن الوضوء ثم 
اللهام  صلِّ اللهم   :  همصالتصلي عليه ما دام في  فيذا صلى لم تزل المالئكة عنه بها خطيئة 

  .وال يزال أحدكم في صال  ما انتظر الصال  ارحمه 
ما من ثالثاة   :قال  أن النبي ( حديث أبي الدرداء الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)

في قرية و ال بدو ال تقام فيهم الصال  إال استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فينما يأكال  
   . القاصية  نممن الغ الذئب
]*[ الصال  في المسجد البعيد استحباب : 

أعظم الناس أجرا فاي الصاال     :قال  أن النبي ( حديث أبي موسى الثابت في  الصحيحين)
أبعدهم فأبعدهم ممشى و الذي ينتظر الصال  حتى يصليها مع انمام أعظم أجرا من الذي يصلي 

   . ثم ينام 
]*[احمن غدا إلى المسجد و ر : 

من غادا إلاى    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
   . المسجد و راح أعد اهلل له نزال من الجنة كلما غدا و راح 

]*[ استحباب الصال  في المسجد الذي فيه جماعة كثير : 

صال  الرجل  :قال  نبي أن ال( حديث أبي ابن كعب الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)
مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلين أزكى من صالته مع الرجل وماا كثار   

 .فهو أحب إلى اهلل تعالى 

]*[َمْن صلى في رحله ثم أدرك الجماعة : 
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أٌُقيمات  الصال  لوقتها فين  صلِّ:  قال  أن النبي ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح مسلم )
   .  وال تقل إني صليت فال أصليمعهم  فصلِّ وأنت في المسجدالصال  

َصااَلَ    صليت َمَع النهِبّي ( حديث يزيد ابن األسود الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
؟ «لهَيا َمَعَناا َما َمَنَعكََّما أْن تََّصا »: الفجر  َفَلّما َقَضى َصاَلَتُه إَذا ُهَو ِبَرُجَلْيِن َلْم ُيَصلهَيا َمَعُه، َفَقاَل

إَذا َصلهْيتََّما ِفي ِرَحاْلكََّما ثَّاّم َأَتْيتََّماا   . «َفاَل َتف َعاَل»: َيا َرُسوَل اهلل َقْد َصلهْيَنا ِفي ِرَحاْلَنا، َقاَل: َفَقااَل
 .«َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَصلهيا َمَعُهْم، َفْينهَها َلكََّما َناِفَلة 

]*[كتوبةإذا أقيمت الصال  فال صال  إال الم : 
إذا أقيمات   :قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

 . الصال  فال صال  إال المكتوبة 
]*[متى يدرك اننسان صال  الجماعة ؟ 

من أدرك ركعةت  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
 . رك الصال  من الصال  فقد أد

]*[ حكم صال  الجماعة:  
( َوْإَذا كَّنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الّصاَلَ  َفل َتقَّْم َطآْئَفة  ّمن ُهْم ّمَعاَك َول َيْأخَّاذََّوا  َأْساِلَحَتُهمْ   : )قال تعالى

 [101: اآلية -النساء : سور ]
أثقل ليس صال   :قال  ي أن النب( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

و لو يعلمون ما فيهما ألتوهما و لو حبوا  لقد هممات أن   من الفجر والعشاء على المنافقين 
ََّ على من ال يخرُج إلى  اخذ شَّعالت من نار الناس ثم يؤم ثم امر رجال  المؤذن فيقيم امر  فُأَحرِّ

   . الصال  بعد
رجالت أعماى   النبي قال أتى  (صحيح مسلم   حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في)

أن ُيرخص له فيصلي  اهلل ليس لي قائٌد يقودني إلى المسجد فسأل رسول اهلل  لفقال يا رسو
 . هل تسمع النداء ؟ قال نعم ، قال فأجب : في بيته فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له 

أيتَّنا وما يتخلاف عان الصاال  إال    لقد ر: قال  (حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح مسلم )
 . منافَ قد علم نفاقه أو مريل ، وإن كان المريُل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصال  

من سامع    :قال  أن النبي (  حديث ابن عباس الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة)
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   . النداء فلم يأته فال صال  له إال من عذر 
]*[ة شهود النساء للجماع: 

ال تمنعوا إمااء   :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)  
   . اهلل مساجد اهلل 

أيماا امارأ    :قال  أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
   . أصابت بخورا فال تشهد معنا العشاء اآلخر  

ال تمنعوا  :قال  أن النبي  (اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داودحديث أبي هرير   رضي )
 . وليخرجن وهن تفالت  إماء اهلل مساجد اهلل

ال تمنعاوا   :قاال   أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داود)
   . نساءكم المساجد و بيوتهن خير لهن 

]*[ صال  بعل النوافل جماعة: 
فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهاد رساول اهلل   ( يث أنس الثابت في  الصحيحينحد)

يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول اهلل هلك المال وجااا   رسول اهلل 
يديه وما في السماء قزعاة قاال فثاار     العيال فادا اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل 

بال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قاال فمطرناا   سحاب أمثال الج
يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة األخرى فقام ذلك األعرابي أو رجال  

يديه وقاال   غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرَ المال فادا اهلل لنا فرفع رسول اهلل 
 علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إال تفرجت حتى صاارت  اللهم حوالينا وال

لم يجيء أحد من ناحية إال حادث  ول الوادي وادي قنا  شهرا االمدينة في مثل الجوبة حتى س
 . بالجود 

فصلى بالنااس    خسفت الشمس في عهد رسول اهلل ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
قام فأطال القيام وهو دون القيام األول ثم ركع فأطال ثم م ركع فأطال الركوا فأطال القيام ث مفقا

فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعال   الركوا وهو دون الركوا األول ثم سجد
جلت الشمس فخطب الناس فحمد اهلل وأثنى علياه  انوقد    ثم انصرف رسول اهلل  في األولى

 ذلاك  ايتان من ايات اهلل ال ينخسفان لموت أحد وال لحياته فيذا رأياتم  ثم قال إن الشمس مر
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يا أمة محمد إن من أحاد أغيار مان اهلل أن    ، ثم قال   وصلوا وتصدقوا  فادعوا اهلل وكبروا 
 . لبكيتم كثيرا ويزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال 

صلى ذات ليلة في المساجد فصالى    أن رسول اهلل  (في  الصحيحين حديث عائشة الثابت)
بصالته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلام يخارج إلايهم    

فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخاروج إلايكم إال أناي     رسول اهلل 
 .  انخشيت أن تفرل عليكم قال وذلك في رمض

إن الرجال إذا  : قاال   أن النبي ( حديث أبي ذر  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
 . صلى مع انمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 

]*[ حكم قراء  المأموم: 
ال صال  لمن لم يقرأ بأم : قال  النبي أن  (حديث عباد  ابن الصامت الثابت في  الصحيحين)

   . الكتاب 
مان صالى   : قال  النبي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

   . غير تمام ( ثالثات)صال  لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج 
]*[  تخفيف انمام الصال: 

إذا صلى أحدكم  :قال  النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
 . وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء  والكبيرالضعيف والسقيم  منهميخفف فين للناس فل

أن معاذ بن جبل كان يصلي  (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
فانصرف الرجل فكأن معاذات ، فصلى العشاء فقرأ بالبقر  قومه  فيؤمثم يرجع  مع رسول اهلل 

وأمر بسورتين من ( فاتنات فاتنات فاتنات) أو قال( فتاٌن فتاٌن فتاٌن: ) فقال  لنبي  تناول منه فبلغ ا
 .  أوسط المفصل 

إني ألقوم للصاال  أرياد أن   :قال  النبي أن  ( حديث أبي قتاد  الثابت في  صحيح البخاري)
   . أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي كراهية أن أشَ على أمه 

 

                                     
 أحكام انمامة
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]*[ أحَ الناس بانمامة: 
يؤم القوم أقرؤهم : قال  النبي أن ( حديث أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح مسلم )

لكتاب اهلل فين كانوا في القراء  سواء فأعلمهم بالسنة فين كانوا في السانة ساواء فأقادمهم    
الهجر  سواء فأقدمهم سنا و ال يؤَمنم الرجُل  الرجَل في سلطانه و ال يقعد  هجر  فين كانوا في

   . في بيته على تكرَمِته إال بيذنه 
]*[انمامة تكليف وليست تشريف : 

يصالون  : قاال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري)
   . و عليهم  لكم فين أصابوا فلكم و إن أخطئوا فلكم

 النباي  أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترماذي )
   . قال انمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد األئمة و اغفر للمؤذنين 

]*[ المؤذن مؤتمن : 
 نباي  الأن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترماذي )

   . قال انمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد األئمة و اغفر للمؤذنين 
المؤذناون   :قال  النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الجامع)

   . أمناء المسلمين على فطرهم و سحورهم 
مؤذنون أمناء المسالمين  ال :قال  النبي أن  (حديث أبي محذور  الثابت في  صحيح الجامع)

   . على صالتهم و حاجتهم 
]*[صحة إمامة الصبي المميز : 

حقات  النبي قال أبي جئتكم من عند : قال ( حديث عمر ابن سلمة الثابت في  صحيح البخاري)
فنظروا فلم يكان أحاٌد   : إذا حضرت الصال  فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرانات ، قال : فقال 

 . قرانات فقدموني وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين أكثُر مني 
]*[صحة إئتمام المفترل بالمتنفل : 

أن معاذ بن جبل كان يصلي  (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
فانصرف الرجل فكأن معاذات ، فصلى العشاء فقرأ بالبقر  قومه  فيؤمثم يرجع  مع رسول اهلل 
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وأمر بسورتين من ( فاتنات فاتنات فاتنات) أو قال( فتاٌن فتاٌن فتاٌن: ) فقال  لنبي منه فبلغ ا تناول 
 .  أوسط المفصل 

أٌُيمات  الصال  لوقتها فاين   صلِّ:  قال  أن النبي ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح مسلم )
   .  وال تقل إني صليت فال أصليمعهم  فصلِّ الصال  وأنت في المسجد

َصااَلَ    صليت َمَع النهِبّي ( حديث يزيد ابن األسود الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
؟ «َما َمَنَعكََّما أْن تََّصالهَيا َمَعَناا  »: الفجر  َفَلّما َقَضى َصاَلَتُه إَذا ُهَو ِبَرُجَلْيِن َلْم ُيَصلهَيا َمَعُه، َفَقاَل

إَذا َصلهْيتََّما ِفي ِرَحاْلكََّما ثَّاّم َأَتْيتََّماا   . «َفاَل َتف َعاَل»: ِفي ِرَحاْلَنا، َقاَل َيا َرُسوَل اهلل َقْد َصلهْيَنا: َفَقااَل
 .«َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَصلهيا َمَعُهْم، َفْينهَها َلكََّما َناِفَلة 

]*[صحة إئتمام المسافر بالمقيم  والمقيم بالمسافر : 
إنما جعل انمام :  قال  النبي أن ( لصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  ا)

اللهم   : سمع اهلل لمن حمده فقولوا   : ليؤتم به فيذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال 
ربنا و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا  و إذا صلى قائمات فصلوا قيامات و إذا صلى جالسا فصلوا 

   . جلوسا أجمعون 
]*[ المأمومين بيمام في مكان مرتفعجواز ائتمام : 

صلى على المنبر ثم نزل القهقارى    النبيأن ( حديث سهل ابن سعد الثابت في  الصحيحين)
 . إنما فعلتَّ هذا لتأتموا بي ولتعلما صالتي : فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال 

]*[ للمرأ  صحة إمامة المرأ : 
 . أمرها أن تؤم أهل دارها  النبي أن (  بي داودحديث أم ورقة الثابت في  صحيح أ)

]*[ للرجال تصح إمامة المرأ ال : 
لن يفلح قوٌم ولاوا أمارهم   :  قال   النبيأن ( حديث أبي بكر  الثابت في  صحيح البخاري)

 . امرأ  
خير صافوف  قال  النبي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

   . أولها و شرها اخرها و خير صفوف النساء اخرها و شرها أولها الرجال 
]*[َجواز الصال  خلف الفاس : 
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يصالون  : قاال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري)
   . لكم فين أصابوا فلكم و إن أخطئوا فلكم و عليهم 

أنه دخل على عثمان ابن عفاان  ( ابت في  الصحيحينحديث ُعبيد اهلل ابن عدي ابن خيار الث)
إنك إماٌم عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لناا إماام   : فقال  رعنه وهو محصو ىرضي اهلل تعال

الصال  أحسن ما يعمل العبد فيذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤا : فتنة ونتحرج ، فقال 
 .  فاجتنب إساءتهم 

]*[ ال يحسن قراء  الفاتحةحكم من صلى بالناس وهو : 
خارج عليناا   : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  الثابت في  صحيح أبي داود

اقرؤا فكٌل حسن وسيجُئ أقواٌم : رسول اهلل ونحن نقرأ القران وفينا األعرابي واألعجمي فقال 
 . يقيمونه كما ُيقام القدُح يتعجلنه وال يتأجلونه 

]*[وهم له كارهون  إمامة القوم: 
ثالثة ال تجاوز صالتهم  :قال  أن النبي ( حديث أبي ُأمامة الثابت في  صحيح الترمذي)

العبد اآلبَ حتى يرجع و امرأ  باتت و زوجها عليها ساخط و إمام قوم و هم له   : اذانهم 
   . كارهون 

]*[  أين يقف انمام وأين يقف المأمومين: 
 حدات كان على يمين انمام إذا كان المأموم وا[ 1]
من  النبي قال بتَّ عند خالتي ميمونة ليلةت فقام ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

فتوضأ من َشٍن معلَ وضوءأً  خفيفات وقام يصلي  النبي الليل ، فلما كان في بعل الليل قام 
ني عن يمينه ثم صلى ما ، فتوضأتَّ نحوات مما توضأ ثم جئتَّ فقمتَّ عن يساره فحوملني فجعل

شاء اهلل ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم اتاه المنادي فآذنه بالصال  فقام معه إلى الصال  فصلى 
 .ولم يتوضأ 

 : إذا كان المأمومون أكثر من واحدات كانوا خلف انمام [ 1]
ليم فقمتَّ أن ويتيم خلفه وأم ُس صلى رسول اهلل : قال ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

 . خلفنا 
]*[المرأ  الواحد  تكون صفات : 
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فقمتَّ أن ويتيم خلفه وأم ُسليم  صلى رسول اهلل : قال ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
 . خلفنا 
]*[إن تعمد ذلك لغير عذر إذا كان المأموم رجالً واحدات فال تصح صالته خلف الصف  : 

رأى رجال يصلي خلف الصاف   رسول اهلل  أن( حديث وابصة الثابت في  صحيح أبي داود)
 . الصال   وحده فأمره أن يعيد

]*[ جواز انتقال انمام إلى مأموم: 
ذهب إلى بني عمرو  أن رسول اهلل ( حديث سهل ابن سعد الثابت  الثابت في  الصحيحين )

قيم قال بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصال  فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأ
والناس في الصال  فتخلص حتى وقف في الصف  نعم قال فصلى أبو بكر فجاء رسول اهلل 

فصفَ الناس وكان أبو بكر ال يلتفت في الصال  فلما أكثر الناس التصفيَ التفت فرأى رسول 
أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد اهلل عز وجل على ما أمره به  فأشار إليه   اهلل 
فصلى ثم   من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي  ل اهلل رسو

انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان البن أبي قحافة أن 
مالي رأيتكم أكثرتم التصفيَ من نابه شيء  فقال رسول اهلل  يصلي بين يدي رسول اهلل 

 . فينه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيَ للنساء في صالته فليسبح 
]*[ التبليغ خلف انمام: 

صلى بنا رسول : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )
 . كبر أبو بكر ُيسمْعنا  الظهر وأبو بكر خلفه فيذا كبر رسول اهلل  اهلل 
]*[صال  مكث انمام في مصاله بعد ال: 

إذا صلى صال   النبي كان : قال ( الثابت  الثابت في  الصحيحين  َسُمَرَ  ابن جندبحديث )
 . أقبل علينا بوجهه 

إذا سلنم قام النساُء  كان رسول اهلل : قالت ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح البخاري)
ى واهلل أعلم أن مكثه فأر: حين يقضي تسليمه ومكث يسيرات قبل أن يقوم ، قال ابن شهاب 

 . لكي ينفَّذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم 
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]*[مكث انمام في مصاله بعد الصال  على سبيل الندب : 
 النبي صليت وراء : قال ( حديث عقبة ابن الحارث النوفلي الثابت في  صحيح البخاري)

لى بعل حجر نسائه ، ففزا الناس بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعات فتخطى رقاب الناس إ
ذكرتَّ شيئات من تبٍر فأمرت : من سرعته ، فخرج إليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال 

 . بقسمته 
]*[ المؤذن ينتظر انمام: 

كان : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ابن سُمر  الثابت في  صحيح أبي داود)
 .خرج أقام الصال   النبي ا رأى بالٌل يؤذن ثم ُيْمِهل فيذ

]*[ ال يصلي انمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة : 
ال  :قال  النبي  أن( حديث المغير  بن شعبة الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة)

   . يصلي انمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول 
]*[يلزم إقامة ثانيةال  الدخول في الصال إذا طال الفصل بين انقامة و : 

ُأقيمت الصال  وُعدِّلت : قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
، فلما قام في مصاله ذكر أنه جنب ، فقال لنا مكانكم  الصفوف قيامات فخرج إلينا رسول اهلل 

 . صلينا معه ، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبمر ف
]*[وجوب تسوية الصفوف : 

سووا صفوفكم فين تسوية الصافوف   :قال  النبي  أن( الصحيحين أنس الثابت في  حديث )
   . من إقامة الصال  

صافوفكم أو   نمساوم لتَّ :قاال   النبي  أن( الصحيحين النعمان ابن بشير الثابت في  حديث )
   . اهلل بين وجوهكم  ليخالفنم

يمسح مناكبنا في  كان رسول اهلل  ( أبي مسعود األنصاري الثابت في  صحيح مسلم حديث )
الصال  ويقول استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو األحالم والنهى ثام الاذين   

 .  يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختالفا
أقيماوا   :قاال   النباي   أن( ثابت في  صحيح أبي داودحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ال)
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الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم 
 . وال تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله اهلل ومن قطع صفا قطعه اهلل

إن اهلل و مالئكتاه يصالون     :قال  النبي  أن( حديث عائشة الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 . ومن سدم فَّرْجةت رفعه اهلل بها درجة  على الذين يصلون الصفوف

]*[ كيف تسوى الصفوف: 
أقيموا صفوفكم فيني أراكم مان   :قال  النبي  أن ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري)

   . ن وكان أحدنا يلزَ منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه  ظهري  وراء
]*[ فضل الصف األول: 

 الناُس يعلُملو  :قال  النبي  أن( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ماا فاي   

 .   حبوات ألتوهما ولو تمة والصبِحالتهجير الستبقوا إليه ولو يعلمون ما في الَع
إن اهلل و  :قاال   النباي   أن( حديث البراء رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أباي داود )

   . مالئكته يصلون على الصف األول 
]*[كراهية الصف بين السواري : 

كنا نَّنهى أن نصفنََ بين الساواري   :قال ( حديث معاوية ابن قر  الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 . ونَّطرُد عنه طردات   على عهد رسول اهلل

]*[ كراهية التأخر في صفوف الرجال: 

تقدموا فأتموا بي و ليأتم بكام   :قال  النبي  أن( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )
   . عز وجلمن بعدكم و ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل 

خير صافوف  قال  النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
   . الرجال أولها و شرها اخرها و خير صفوف النساء اخرها و شرها أولها 

]*[أعذار التخلف عن الجماعة : 
 . وتخلف عن الجماعة مع أن بيته كان بجوار المسجد  فقد مرل النبي : المرل [ 1]
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عائشة إنه يصل بالناس قالت مروا أبا بكر فل: قال ( حديث أبي موسى الثابت في  الصحيحين)
،  مروا أبا بكر فليصال بالنااس   قال. قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس رجل رقيَ إذا 

، فأتاه فصلى بالناس في حياا     فينكن صواحب يوسف أبا بكر فليصل بالناسفعادت فقال ُمري 
 .   النبي 

 : مدافعة األخبثين [ 1]
ال صال  بحضر  طعام و ال و هو : قال  النبي أن ( لم حديث عائشة الثابت في  صحيح مس) 

   . يدافعه األخبثان 
  . ال ضرر و ال ضرار : قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح ابن ماجة)
ال صال  بحضر  طعام و ال و هو : قال  النبي أن ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم )

   . يدافعه األخبثان 
إذا وضع عشاء  :قال  النبي أن  ( ديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحينح) 

 : المطر والبرد [ 4]أحدكم و أقيمت الصال  فابدءوا بالعشاء و ال يعجل حتى يفرغ
لمؤذنه في يوم مطير إذا قلات أشاهد أن   أنه قال  ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

ل حي على الصال  قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله محمدا رسول اهلل فال تق
 . من هو خير مني إن الجمعة َعْزَمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحل 

 كما لو صلى جماعة ُسرَ ماله أو بعضه : خوف ضياا المال أو خوف ضرر فيه [ 5]
  . ال ضرر و ال ضرار : قال  النبي  أن( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 : إذا خاف من حصول ضرر له كما لو كان هناك كلٌب عقور [ 6]
  . ال ضرر و ال ضرار : قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 : إذا غلبه النعاس بحيث ال يدري ما يقول [ 0]
إذا نعس أحدكم و هو يصلي فليرقد  :قال  ي أن النب ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

   . حتى يذهب عنه النوم فين أحدكم إذا صلى و هو ناعس ال يدري لعله يستغفر فيسب نفسه 
 : تطويل انمام عما جاءت به السنة [ 1]
أن معاذ بن جبل كان يصلي  (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

فانصرف الرجل فكأن معاذات ، فصلى العشاء فقرأ بالبقر  قومه  فيؤمثم يرجع   مع رسول اهلل
وأمر بساورتين  ( فاتنات فاتنات فاتنات) أو قال( فتاٌن فتاٌن فتاٌن: ) فقال   لنبي تناول منه فبلغ ا 
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 .من أوسط المفصل 
]*[ المعذور في ترك صال  الجماعة يكتب له أجر الجماعة: 

إذا مرل العبد أو سافر كتاب اهلل  : قال أن النبي ( الثابت في  الصحيحين حديث أبي قتاد )
 . له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم 

 

 

 صال  أهل األعذار                        

 

وهذه األعذار هي التي تختلف بها الصاال   [ المرل والسفر والخوف]المقصود باألعذار هنا 
هيئةت أو عددات بهذه األعذار من قاعدٍ  عاماة فاي الشاريعة    عند وجودها ، واختالف الصال  

 [ نفي المشقة والحرج]انسالمية هي 
 [115: اآلية -البقر  : سور ( ]ُيِريُد اللهُه ِبكَُّم ال ُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبكَُّم ال ُعْسَر: ) قال تعالى

  [01: اآلية -الحج : سور ( ]َوَما َجَعَل َعَلْيكْم ِفي الّديِن ِمْن َحَرٍج: )قال تعالى و
]*[أوالت صال  المريل : 

عن  كانت بي بواسير فسألت النبي : قال ( حديث عمران بن ُحصين الثابت في  الصحيحين)
  .  صل قائما فين لم تستطع فقاعدا فين لم تستطع فعلى جنب: الصال  فقال 

فيذا أمارتكم  : قال النبي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
 .  بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

 . يصلي متربعات  رأيت النبي : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح النسائي)
]*[ ثانيات صال  المسافر: 

ُصُروا  ِمَن الّصااَلِ  ْإْن ِخف اتَّْم َأن   َوْإَذا َضَرْبتَّْم ِفي األْرِل َفَلْيَس َعَلْيكَّْم ُجَناٌح َأن َتق : )قال تعالى
 [101: اآلية -النساء : سور ( ]َيف ِتَنكَُّم الهِذيَن َكَفُرَوا  ْإّن ال َكاِفِريَن َكانَّوا  َلكَّْم َعُدّوات ّمِبينات

  الصال  أول ما فرضت ركعتين ركعتاين  فَّرضت:  قالت (الثابت في  الصحيحين عائشةحديث )
 .  الحضر يد فيوِزفأقرت صال  السفر 

فليس علايكم  > !قلت لعمر بن الخطاب : قال ( حديث يعلى ابن أمية الثابت في  صحيح مسلم )
فقد  أمن الناس فقال عجبت مما ! جناح أن تقصروا من الصال  إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
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 . دقته عن ذلك فقال صدقة تصدَ اهلل بها عليكم فاقبلوا ص عجبت منه فسألت رسول اهلل 

]*[ هل األفضل في السفر القصر أم انتمام: 

  الصال  أول ما فرضت ركعتين ركعتين فَّرضت:  قالت (الثابت في  الصحيحين عائشةحديث ) 
 .  الحضر وِزيد فيفأقرت صال  السفر 

أن النباي   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري)
  قال اهلل تعالى من عاد لي وليات فقد اذنته بالحرب ، وما تقرب إلىم عبدي بشيٍء مماا   :قال

افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فيذا أحببته كنت سمعه الاذي  
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ، ولئن ساألني  

استعاذني ألعيذننه ، وما ترددتَّ عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن نفاس الماؤمن    ألعطينه ولئن
 .  يكره الموت وأنا أكره مساءته 

إن اهلل تعالى   :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع)
   . يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 

صال  األضحى ركعتان وصال  : قال عمر ( حيحيالنسائي وابن ماجةحديث عمر الثابت في  ص)
الفطر ركعتان  و صال  المسافر ركعتان  وصال  الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لساان  

 .  محمٍد 
]*[ متى يبدأ المسافر قصر الصال : 

العصار و بالمديجاة أربعاا  لنباي  مع ا الظهارصليت : قال( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

 .  بذي الحىيفة ركعتين
]*[إذا ائتم المسافر بالمقيم فماذا يصنع : 

إنماا جعال   :   قاال    النبيأن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
سمع اهلل لمن حماده فقولاوا     : انمام ليؤتم به فيذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال 

و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا  و إذا صلى قائمات فصالوا قياماات و إذا صالى    اللهم ربنا   : 
   . جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 

]*[إذا أدرك المسافر ركعةت مع انمام المقيم يكمِّل الصال  إتمامات : 
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إذ سمع جلبة رجاال   النبي بينما نحن نصلي مع  ( حديث أبي قتاد  الثابت في  الصحيحين) 
لى قال ما شأنكم ؟ قالوا استعجلنا إلى الصال  قال فال تفعلوا إذا أتيتم الصاال  فعلايكم   فلما ص

 . بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 

]*[ عدد أيام القصر للمسافر: 

ِ  ْإْن ِخف اتَّْم َأن  َوْإَذا َضَرْبتَّْم ِفي األْرِل َفَلْيَس َعَلْيكَّْم ُجَناٌح َأن َتق ُصُروا  ِمَن الّصاالَ : )قال تعالى
 [101: اآلية -النساء : سور ( ]َيف ِتَنكَُّم الهِذيَن َكَفُرَوا 

من المدينة إلاى مكاة فكاان     خرجنا مع النبي : قال ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
 . يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا 

تسعة عشر يقصار فانحن إذا    أقام النبي قال ( باس الثابت في  صحيح البخاريحديث ابن ع)
 .  سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا

بمكة خمسة عشر يومات يصلي  أقام النبي قال  (حديث ابن عباس الثابت في  صحيح النسائي)
 .  ركعتين ركعتين

]*[ الجمع بين الصالتين: 

إن اهلل تعالى   :قال  أن النبي ( عنهما الثابت في  صحيح الجامع حديث ابن عمر رضي اهلل)
حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابات  ) . يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 

السفر يؤخر المغرب حتاى   في ه السير عجلأإذا  رأيت رسول اهلل  : قال ( في  الصحيحين
 .  يجمع بينها وبين العشاء

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشامس   رسول اهلل  قال كان ( س الثابت في  الصحيحينحديث أن)
صلى الظهر ثم  الشمس قبل أن يرتحل أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت

 .  ركب
]*[أسباب الجمع بين الصالتين : 

 : السفر [ 1]
إذا  رأيات رساول اهلل    : ل قاا ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
 .  السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في ه السير عجلأ
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشامس   رسول اهلل  قال كان ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
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صلى الظهر ثم  الشمس قبل أن يرتحل أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت
  . ركب

 : المطر [ 1]
الظهر والعصر جميعا  صلى رسول اهلل : قال ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم )

قاال أراد أن ال يحارج   ما أراد إلى ذلك ؟ :  بن عباس قيل البالمدينة في غير خوف وال سفر 
 .  أحدا من أمته

 : الخوف [ 3]
الظهر والعصر جميعا  ول اهلل صلى رس: قال ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم )

قاال أراد أن ال يحارج   ما أراد إلى ذلك ؟ :  بن عباس قيل البالمدينة في غير خوف وال سفر 
 .  أحدا من أمته

ُيِريُد اللهاُه  : )يجوز الجمع للمريل الذي يلحقه بتركه المشقة لعموم قوله تعالى: المرل [ 4]
 [115: اآلية -البقر  : سور ( ]ُعْسَرِبكَُّم ال ُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبكَُّم ال 

 [01: اآلية -الحج : سور ( ]َوَما َجَعَل َعَلْيكْم ِفي الّديِن ِمْن َحَرٍج: )قال تعالى: و قوله تعالى
]*[هل األفضل جمع التقديم أم جمع التأخير ؟ 

لعموم األفضل األيسر له ألن المقام مقام رخصة والرخصة شرعت تيسيرات للمكلف ورفع الحرج 
 [115: اآلية -البقر  : سور ( ]ُيِريُد اللهُه ِبكَُّم ال ُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبكَُّم ال ُعْسَر: )قوله تعالى

 [01: اآلية -الحج : سور ( ]َوَما َجَعَل َعَلْيكْم ِفي الّديِن ِمْن َحَرٍج: )قال تعالى: و قوله تعالى
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت إذا ارتحل  كان تدل على هذا فينه   وسنة النبي

  0العصر ثم يجمع بينهما 
إذا  رأيات رساول اهلل    : قاال  ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
 .  السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في ه السير عجلأ
ا ارتحل قبل أن تزيغ الشامس  إذ رسول اهلل  قال كان ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

صلى الظهر ثم  الشمس قبل أن يرتحل أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت
 .  ركب
]*[ ثالثات صال  الخوف: 
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ْسِلَحَتُهْم َفاْيَذا  َوْإَذا كَّنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الّصاَلَ  َفل َتقَّْم َطآْئَفة  ّمن ُهْم ّمَعَك َول َيْأخَّذََّوا  َأ: )تعالى قال
ذ َرُهْم َسَجُدوا  َفل َيكَّونَّوا  ِمن َوَراْئكَّْم َول َتْأِت َطآْئَفة  ُأخ َرَى َلْم ُيَصلهوا  َفل ُيَصلهوا  َمَعاَك َول َيْأخَّاذَّوا  ِحا   

يلَّوَن َعَلْيكَّْم ّمْيَلاةت َواِحاَد ت َواَل   َوَأْسِلَحَتُهْم َوّد الهِذيَن َكَفُروا  َلْو َتغ فَّلَّوَن َعْن َأْسِلَحِتكَّْم َوَأْمِتَعِتكَّْم َفَيِم
ْإّن  ُجَناَح َعَلْيكَّْم ْإن َكاَن ِبكَّْم َأذتى ّمن ّمَطٍر َأْو كَّنتَّْم ّمْرَضَى َأن َتَضُعَوا  َأْسِلَحَتكَّْم َوخَّاذَّوا  ِحاذ َركَّمْ  

 [101: اآلية -النساء : سور ( ]اللهَه َأَعّد ْلل َكاِفِريَن َعَذابات ّمِهينات
]*[صال  الخوف فية كي: 

صاال    قال صلى بنا رسول اهلل ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
في بعل أيامه التي لقَي فيها العدو فقامت طائفة  معه وطائفة  بيزاء العادو ، فصالى    الخوف

 . ركعة  بالذين معه ركعةت ثم ذهبوا ، وجاء اآلخرون فصلى بهم ركعة ، وقضت الطائفتين ركعةت
فيذا كان خاوف  هاو   : قال  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين موقوفا)

 .أشد من ذلك صلوا قيامات على أقدامهم أو ركبانات مستقبلي القبلة وغير مستقبليها 
]*[إذا اشتد الخوف جاز تأخير الصال  عن وقتها : 

عن أرباع   النبي إن المشركين شغلوا : قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح النسائي)
صلواٍت يوم الخندَ فأمر بالالت فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصالى  

 . المغرب ثم أقام فصلى العشاء 
 

  صال  الجمعة
  

]*[ يوم الجمعةفضل :  
خير ياوم   : قال   ي أن النب( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلَ ادم و فيه أدخل الجنة و فيه أخرج منها و ال تقاوم  
   . الساعة إال في يوم الجمعة 
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نحن اآلخرون  :قال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرل عليهم فاختلفوا  السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب

 .  فيه فهدانا اهلل فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد
الصالوات  : قال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

   . اجتنبت الكبائر  الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا
من اغتسل يوم  :قال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية 
من راح في السااعة  فكأنما قرب بقر  و من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن و 

الرابعة فكأنما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فيذا خرج انمام 
   . حضرت المالئكة يستمعون الذكر 

ذكر يوم الجمعة فقال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
ائٌم يصلي يسأل اهلل تعالى شيئات إال أعطاه إياه ، وأشار فيه ساعة  ال يوافقها عبٌد مسلم وهو ق: 

 . بيده يقللها 
: قاال    أن النبي ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داود)

يوم الجمعة ثنتا عشر  ساعة منها ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهلل فيها شيئا إال اتااه اهلل  
   . خر ساعة بعد العصر إياه فالتمسوها ا

إن مان  : قال   أن النبي ( حديث أوس ابن أوس الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)
 أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلَ ادم و فيه قبل و فيه النفخة و فيه الصعقة فأكثروا علايم 

عليك وقد أِرْمات  ، قالوا يا رسول اهلل كيف تَّعرل  من الصال  فيه فين صالتكم معروضة عليم
   . إن اهلل حرم على األرل أن تأكل أجساد األنبياء  : ؟ قال 

من قرأ سور  الكهف في يوم  :قال   أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح الجامع)
   . الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 

]*[حكم صال  الجمعة : 
 فرل عين أجمع العلماء على أن صال  الجمعة 
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َيَأّيَها الهِذيَن اَمنََّوا  ْإَذا نَّوِدَي ْللّصاَلِ  ِمن َيْوِم ال ُجُمَعِة َفاْسَعْوا  ْإَلَى ِذك اِر اللهاِه َوَذُروا    : )قال تعالى
 [9: اآلية -الجمعة : سور ( ]ال َبْيَع َذْلكَّْم َخْيٌر لهكَّْم ْإن كَّنتَّْم َتْعَلُموَن

الجمعة حَ واجاب  : قال   أن النبي ( صحيح أبي داودحديث طارَ ابن شهاب الثابت في  )
   . عبدا مملوكا أو امرأ  أو صبيا أو مريضا   : على كل مسلم في جماعة إال أربعة 

]*[ التحذير من التهاون بصال  الجمعة: 

لينتهاين  : قاال    أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
   . عات أو ليختمن اهلل على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ُمهم الُجأقوام عن ودع

  أن النبي ( حديث الجعد الضممريم ا وكانت له صحبة ا الثابت في  صحيح السنن األربعة  )
 .  من ترك ثالث جمع تهاونا بها طبع اهلل على قلبه: قال 

من ترك ثالث جمعات من غيار   :قال   أن النبي ( حديث أسامة الثابت في  صحيح الجامع)
 . عذر كتب من المنافقين 

]*[ على من تجب الجمعة: 
 . تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن 

الجمعة حَ واجب : قال   أن النبي ( حديث طارَ ابن شهاب الثابت في  صحيح أبي داود) 
   . أو صبيا أو مريضا عبدا مملوكا أو امرأ    : على كل مسلم في جماعة إال أربعة 

رفع القلم عن ثالث  :قال   أن النبي ( حديث علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
   .  ُيفيَحتى  المجنونو عن  يحتلمعن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى   : 

]*[وقت صال  الجمعة وقت صال  الظهر : 

كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس   لنبي أن ا ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري)
 . 
أنه ُسائل متاى كاان    ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )

كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحهاا حاين تازول    : يصلي الجمعة ؟ قال  رسول اهلل 
 . الشمس 

]*[العدد الذي تنعقد به الجمعة :   
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َيَأّيَها الهِذيَن اَمنََّوا  ْإَذا نَّوِدَي ْللّصااَلِ  ِمان   : )تعالىن الجمعة تنعقد بثالثة لقوله أ الصحيحالقول 
 [9: اآلية -الجمعة : سور ( ]َيْوِم ال ُجُمَعِة َفاْسَعْوا  ْإَلَى ِذك ِر اللهِه

 . وهذا جمع وأقل الجمع ثالثة [ َفاْسَعْوا  ْإَلَى ِذك ِر اللهِه: ] تعالىقوله الشاهد 

ما من ثالثة  :قال   أن النبي ( حديث أبي الدرداء الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)
في قرية و ال بدو ال تقام فيهم الصال  إال استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فينما يأكال  

   . القاصية  من الغنم  الذئب
]*[ خَّطبة الجمعة: 

يخطب خَّطبتين   كان النبي : قال ( ت في  الصحيحينحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثاب)
 . وهو قائم يفصُل بينهما بجلوس 

]*[هدي النبي   خَّطبة الجمعةفي : 
  اوالمنبر من النبر وهو االرتفا: أن تكون الخَّطبة على المنبر [ 1]
  نإلى امرأ  من األنصاار أ أرسل    أن النبي ( حديث سهل ابن سعد الثابت في  الصحيحين)

 .  ُمري غالمك النجار يعمل أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس
 : أن تكون الخَّطبة مكونة من خَّطبتين يفصل بينهما بجلوس [ 1]
يخطب خَّطبتاين   كان النبي : قال ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

 . وهو قائم يفصُل بينهما بجلوس 
 : م على مستمعي الخَّطبة إذا صعد المنبر ُيسل[ 3] 
كان رسول اهلل : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة)

  إذا صعد المنبر سلم                                                 
 : يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب [ 4]
   كاان رساول اهلل  :    قال( هلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داودحديث ابن عمر رضي ا) 

 .      يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب
 : يخطَّب وهو قائم [ 5]
يخطب خَّطبتاين   كان النبي : قال ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

 . وهو قائم يفصُل بينهما بجلوس 
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 . يقصد تلقاء وجهه وال يتجه يمينات وال شماالت والمصلين هم الذين يستقبلونه بوجوههم [ 6]
إذا استوى علاى     كان رسول اهلل   :قال ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح الترمذي)

 . المنبر استقبلناه بوجوهنا 
 : أن يطيل الصال  ويقصِّر الخَّطبة [ 0]
إن طول صال  الرجل و  :قال   أن النبي ( ي  صحيح مسلم حديث عمار ابن ياسر الثابت ف)

   . قصر خطبته مئنة من فقهه
 . أي عالمة  من عالمات فقهه : { مئنة  من فقهه} 
 يستحب رفع الصوت في الخَّطبة [ 1]
إذا  كان رساول اهلل  ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )

 .  وعال صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم خطب احمرت عيناه
 : يستفتح الخطبة بخطبة الحاجة [ 9]
) خطباة الحاجاة    علمنا رسول اهلل ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح السنن األربعة)

 الحمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مان يهاده اهلل فاال   
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثام  

 يقرأ ثالث ايات 
 >! !<يا أيها الذين امنوا اتقوا اهلل حَ تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون *
 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد  وخلَ منها زوجها وبث منهما رجااال  *

 >! !<كثيرا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا 

يا أيهاا الاذين   > ! !<يا أيها الذين امنوا اتقوا اهلل حَ تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون  *
ه امنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسول

 !<فوزا عظيما  فقد فاز
وأصلح لهم النياة   للراعي والرعية كأن يقول اللهم وفَ الراعي والرعية: أن يدعو للمسلمين 

، اللهم وفقهم لما تحاب وترضاى     كونجهم من كل بلية ، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييد
 الصاحيح ساعة على وخذ بناصيتهم للبر والتقوى ، وذلك ألن في الجمعة ساعة إجابة وهذه ال

منذ أن يصعد انمام على المنبر إلى اخر ساعٍة بعد العصر ، فلعل ساعة انجابة تكاون عناد   
 دعاء انمام 
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* قال لي عبد اهلل بن عمار  : قال ( حديث أبي ُبرد  ابن أبي موسى الثابت في  صحيح مسلم )
سمعته يقول سمعت  في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم أسمعت أباك يحدث عن رسول اهلل 

 . يقول هي ما بين أن يجلس انمام إلى أن تقضى الصال  رسول اهلل 

]*[تحريم الكالم أثناء خَّطبة الجمعة : 
إذا قلت لصاحبك  :قال   أن النبي( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

   . أنصت فقد لغوت   : و انمام يخطب يوم الجمعة 
قرأ  يوم الجمعاة   أن رسول اهلل : قال ( أبي ابن كعب الثابت في  صحيح ابن ماجةحديث )

تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام اهلل وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه الساور   
قال سألتك متى أنزلت هذه الساور    اإني لم أسمعها إال اآلن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفو

فاذكر    إال ما لغوت فذهب إلى رساول اهلل   مبرني فقال أبي ليس لك من صالتك اليوفلم تخ
 . صدَ أبي  ذلك له وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول اهلل 

]*[تَّدرك الجمعة بيدراك ركعة : 
من أدرك ركعة  :قال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

   . قد أدرك الصال  من الصال  ف
]*[عدد ركعات الجمعة : 

صال  األضحى ركعتان وصال  : قال عمر ( حديث عمر الثابت في  صحيحيالنسائي وابن ماجة)
الفطر ركعتان  و صال  المسافر ركعتان  وصال  الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لساان  

 .  محمٍد 

]*[ماذا يقرأ انمام في ركعتي الجمعة ؟ 
صال  الجمعة ساور    فيكان يقرأ   النبي أن ( يث ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم حد)

 . الجمعة والمنافقون 
يقرأ في العيدين   كان رسول اهلل : قال ( حديث النعمان ابن بشير الثابت في  صحيح مسلم )

والجمعة في وفي الجمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد 
 .  يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصالتين



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   111 

]*[ ماذا يقرأ في فجر الجمعة ؟ : مسألة 
يقارأ فاي     النباي  كان : قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

 . الجمعة في صال  الفجر ألم تنزيل وهل أتى على اننسان 
]*[ السنة التابعة للجمعة: 

كان إذا كاان بمكاة فصالى    ( بن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داودحديث ا)
الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلاى  

 . يفعل ذلك  بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول اهلل 
إذا صاليتم  : قال   النبي أن ( نه  الثابت في  صحيح مسلم حديث أبي هرير   رضي اهلل ع)

 . بعد الجمعة فصلوا أربعات 
يصالي قبال    النباي  قال كان ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 

الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتاين ، وكاان ال   
 . حتى ينصرف فيصلي ركعتين  يصلي بعد الجمعة

]*[اجتماا الجمعة والعيد في يوٍم واحد : 

قد اجتمع : قال   النبي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داود)
 .  عونمَِّجفي يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا ُم

]*[صال  الجمعة في البيوت عند حدوث المطر : 
لمؤذنه في يوم مطير إذا قلات أشاهد أن   أنه قال  ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

محمدا رسول اهلل فال تقل حي على الصال  قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله 
 . من هو خير مني إن الجمعة َعْزَمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحل 

]*[ ؟ نُّ للجمعةُيَسماذا 
 : ما يلي  ُيَسنُّ للجمعة

: قاال    النبي أن  ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين: )الغسل [ 1]
 . إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 

عمر بن الخطاب بينما هو قائم أن  ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
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فناداه عمار   دخل رجل من المهاجرين األولين من أصحاب النبي  في الخطبة يوم الجمعة إذ
أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال 

 . كان يأمر بالغسل  والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهلل 

غسال   : قال   النبي أن ( الثابت في  الصحيحين أبي سعيد الخدري رضي اهلل تعالى حديث)
 .  يوم الجمعة واجب على كل محتلم 

قال   النبي أن  ( الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل تعالى حديث)
   . حَ هلل على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه و جسده   :
من توضأ يوم   :قال   النبي أن ( لسنن األربعةحديث سُمر  ابن جندب الثابت في  صحيح ا)

   . الجمعة فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل 
 : التنظيف والتطيب [ 1]

و التنظيف فيه معنًى زائد على مجرد االغتسال والمراد به قطع الرائحة الكريهة وأسبابها مثل 
 نة وتقليم األظفار ، وقد وقت النبي إزالة الشعور التي أمر الشارا بيزالتها كشعر انبط والعا

 . هذه األشياء أال تزيد عن أربعين يومات 
ُوقَِّت لنا في قص الشارب وتقليم األظافر ونتف : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ) 

 (انبط وحلَ العانة أال نترك أكثر من أربعين ليلة 
ال يغتسل رجل ياوم الجمعاة و    :قال   النبيأن (حديث سلمان الثابت في  صحيح البخاري)

يب بيته ثم يخرج فال يفرَ بين من ِط نه أو يمسُُّههن من ُديتطهر ما استطاا من الطهر و يدم
   .له ما بينه و بين الجمعة األخرىاثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم انمام إال غفر 

 : يلبس أفضُل ثيابه وأفضلها األبيل [ 3]
 كان للنباي  : قال ( ابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيحابن خزيمةحديث ج)

 . ُجبة  يلبسها في العيدين ويوم الجمعة 
ما على أحادكم   :قال   النبي أن ( حديث عائشة الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

   . إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته 
إذا صالى   :قاال    النبي أن ( ث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامعحدي)

   . أحدكم فليلبس ثوبيه فين اهلل تعالى أحَ من تزين له 
 : التبكير يوم الجمعة [ 4]
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من اغتسل يوم  :قال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
ثم راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية  الجمعة غسل الجنابة

فكأنما قرب بقر  و من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن و من راح في السااعة  
الرابعة فكأنما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فيذا خرج انمام 

   . الذكر  حضرت المالئكة يستمعون
من اغتسل ياوم   :قال   النبي أن ( حديث أوس ابن أوس الثابت في  صحيح السنن األربعة)

وغسمل وبكنر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكِل خَّطوٍ  يخطوها أجُر سنٍة صياُمها  الجمعة
 . وقيامها 

 : يدنو من انمام [ 5]
من اغتسل يوم  :قال   النبي أن ( األربعةحديث أوس ابن أوس الثابت في  صحيح السنن ) 

وغسمل وبكنر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكِل خَّطوٍ  يخطوها أجُر سنٍة صياُمها  الجمعة
 . وقيامها 

 :رأى في أصاحابه تاأخرات فقاال      النبي أن ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )
   . و ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل  تقدموا فأتموا بي و ليأتم بكم من بعدكم

 أن يمشي وال يركب [ 6]
من اغتسل ياوم   :قال  النبي  أن ( حديث أوس ابن أوس الثابت في  صحيح السنن األربعة)

وغسمل وبكنر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكِل خَّطوٍ  يخطوها أجُر سنٍة صياُمها الجمعة 
 . وقيامها 

أعظم الناس أجرا فاي الصاال     :قال  أن النبي ( موسى الثابت في  الصحيحين حديث أبي)
أبعدهم فأبعدهم ممشى و الذي ينتظر الصال  حتى يصليها مع انمام أعظم أجرا من الذي يصلي 

   . ثم ينام 
 : قراء  سور  الكهف [ 0]
سور  الكهاف فاي   من قرأ  :قال   أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح الجامع) 

   . يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 
 : يكثر الدعاء ألن فيه ساعة إجابة [ 1]
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ذكر يوم الجمعة فقال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
ال أعطاه إياه ، وأشار فيه ساعة  ال يوافقها عبٌد مسلم وهو قائٌم يصلي يسأل اهلل تعالى شيئات إ: 

 . بيده يقللها 
: قاال    أن النبي ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داود)

يوم الجمعة ثنتا عشر  ساعة منها ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهلل فيها شيئا إال اتااه اهلل  
   . إياه فالتمسوها اخر ساعة بعد العصر 

 : يوم الجمعة   ب كثر  الصال  على النبي استحبا[ 9]
إن مان  : قال   أن النبي ( حديث أوس ابن أوس الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)

 أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلَ ادم و فيه قبل و فيه النفخة و فيه الصعقة فأكثروا علايم 
ول اهلل كيف تَّعرل عليك وقد أِرْمات  ، قالوا يا رس من الصال  فيه فين صالتكم معروضة عليم

   . إن اهلل حرم على األرل أن تأكل أجساد األنبياء  : ؟ قال 
 . األنبياء أحياٌء في قبورهم يصلون : قال   أن النبي ( حديث أنس الثابت في صحيح الجامع)
 : ال يتخطى رقاب الناس ألن فيه إيذاٌء لهم [ 10]
جاء رجل يتخطى رقااب النااس   : قال ( في  صحيح أبي داود حديث عبد اهلل ابن ُبسر الثابت)

 .  اجلس فقد اذيت يخطب فقال له النبي  يوم الجمعة والنبي 
]*[من دخل وانمام يخطب يصلي تحية المسجد : 

 جاء رجل والنباي  : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
 . فقال أصليت يا فالن قال ال قال قم فاركع ركعتين  يخطب الناس يوم الجمعة

]*[إذا صليت الجمعة فال تصلها بصال  حتى تتكلم أو تخرج : 

إذا : أن معاوية رضي اهلل تعالى عنه قاال  ( حديث الثابت ابن يزيد الثابت في  صحيح مسلم )
أال نصال  ) ا بذلك أمرن صليت الجمعة فال تصلها بصال  حتى تتكلم أو تخرج فين رسول اهلل 

 ( . صالٍ  بصال  حتى نتكلم أو نخرج 
]*[ال تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي : 

ال تخصاوا  :  قال أن النبي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
إال أن يكاون  ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي و ال تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين األياام  
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   . في صوم يصومه أحدكم 
]*[ الغذاء والقيلولة بعد الجمعة: 

 . ما كنا َنقيل وال نتغذى إال بعد الجمعة : قال ( حديث سهل ابن سعد الثابت في  الصحيحين)
]*[ وقت ساعة انجابة يوم الجمعة: 

* بد اهلل بن عمار  قال لي ع: قال ( حديث أبي ُبرد  ابن أبي موسى الثابت في  صحيح مسلم )
في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت  أسمعت أباك يحدث عن رسول اهلل 

 . يقول هي ما بين أن يجلس انمام إلى أن تقضى الصال  رسول اهلل 
 : قاال  أن النبي  (  حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داود)

ا عشر  ساعة منها ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهلل فيها شيئا إال اتااه اهلل  يوم الجمعة ثنت
   . إياه فالتمسوها اخر ساعة بعد العصر 

]*[ هل للجمعة أذاٌن واحد أم أذانان: 
األصل أن للجمعة أذاٌن واحد وإن الذي زاد التأذين يوم الجمعة عثمان ابن عفاان رضاي اهلل   

حديث السائب ابن يزيد ) غيُر مؤذٍن واحد ، مدينة ولم يكن للنبي ال لتعالى عنه حين كثر أه
أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفاان رضاي   ( الثابت في  صحيح البخاري

مؤذن غير واحد وكاان التاأذين ياوم     اهلل تعالى عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي 
 . المنبر  الجمعة حين يجلس انمام يعني على

وعلى هذا فيذا احتاج الناس إلى مؤذنين أخذنا بقول عثمان ابن عفان رضي اهلل تعالى عنه ألن 
 . قوله سنة متبعة ألنه من الخلفاء الراشدين 

 :قاال   أن النباي  (  حديث العربال بن سارية  الثابت في  صحيح أبي داوود والترماذي )
ن أمر عليكم عبد حبشي فينه من يعش منكم بعادي  أوصيكم بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و إ

فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضاوا  
   . عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فين كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة 

]*[عة وال غيرهاال يجوز لإلنسان أن يقيم غيره ويجلس مكانه في الجم : 
 ال يقايم الرجالُ   :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

   . من مجلسه ثم يجلس فيه و لكن تفسحوا أو توسعوا  الرجَل
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إذا  :قاال   أن النبي ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع)
   .  يقيمن أحدا من مقعده ثم يقعد فيه جاء أحدكم الجمعة فال

 
 صال  العيدين 

 

]*[ الحكمة من مشروعية العيدين: 
كان المشركون قد اتخذوا أعيادات زمانية ومكانية فأبطلها الشارا  وعول عنها عياد الفطار   

 : وعيد األضحى شكرات هلل تعالى على عبادتين هما 
 يَ لعباد  الصيامعيد الفطر شكرات هلل تعالى على التوف[ 1]
 . وعيد األضحى شكرات هلل تعالى على التوفيَ لعباد  الحج [  1]
كاان لكام يوماان     :قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)

   . يوم الفطر و يوم األضحى   : تلعبون فيهما و قد أبدلكم اهلل بهما خيرا منهما 
]*[حكم صال  العيد : 
 [1: اآلية -الكوثر : سور ( ]َفَصّل ْلَرّبَك َوان َحْر: )فرل كفاية لقوله تعالى :   العيدصال

كنا نَّؤمُر أن نخرج يوم العيد حتى نَّخرج البكر : قالت ( حديث أم عطية الثابت في  الصحيحين)
م يرجاون  من ِخدرها حتى نَّخرج الُحيمَل فيكَّنم خلف الناس فُيكبر نم بتكبيرهم ويدعون بدعائه

 . بركة ذلك اليوم وطهرته 
]*[ وقت صال  العيد: 

 [ أولها حين ترتفع الشمس واخر وقتها الزوال] وقت صال  العيد وقت صال  الضحى 
خرج مع الناس في يوم عيد فطار  أنه ( حديث عبد اهلل ابن ُبسر الثابت في  صحيح أبي داود)

 .  نا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيحأو أضحى فأنكر إبطاء انمام فقال إنا كنا قد فرغ
أي حين دخل وقت السبحة وهي صال  النافلة والمقصود صال  [ حين التسبيح]معنى : { تنبيه}

 . الضحى 
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]*[ إذا لم يعلم اننسان بالعيد إال بعده فماذا يصنع ؟ 
 بيعن عمومة له من أصحاب الن( حديث أبي عمير الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)

   أن ركبات جاءوا إلى النبي    يشهدون أنهم رأوا الهالل باألمس فأمرهم أن يفطروا ، وإذا
     . أصبحوا أن يغدوا إلى مصالهم 

]*[ما ُيسن في صال  العيد : 
 : ُيسُن أن تكون في صحراء [ 1]
ألضحى إلى يخرج في الفطر وا        قال كان النبي( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين)

  .   المصلى 
 : أن يكون على أحسن هيئٍة من اللبس والتطيب [ 1]
 قال كاان للنباي   ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيحابن خزيمة)

 . ُجبةً  يلبسها في العيدين ويوم الجمعة 
 : يخرج ماشيات [ 3]
سنة أن تخرج إلى العيد ماشيات وأن تأكل من ال: قال ( حديث علي الثابت في  صحيح الترمذي)

 . ماشيات 
 كاان رساول اهلل    : قال ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 . يخرج إلى العيد ماشيات ويرجع ماشيات 
 : مخالفة الطريَ [ 4]
ان رساول اهلل   ك: قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح البخاري)
  َإذا كان يوم العيد خالف الطري . 
 : يأكل قبل عيد الفطر وبعد عيد األضحى [ 5]
ال يغدو يوم الفطار حتاى    كان رسول اهلل  : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري)

 . ويأكلهن ِوترا : يأكل تمرات ، قال 
ال يخرج يوم الفطر حتاى   ول اهلل  كان رس: قال ( حديث بريد  الثابت في  صحيح الترمذي)

 . َيط عم وال َيط عم يوم األضحى حتى يصلي 
 : تأخير خروج انمام إلى وقت الصال  [ 6]
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يخرج يوم الفطار واألضاحى     قال كان النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )
 . فأول شيٍء يبدأ به الصال  

 : خروج النساء لصال  العيد [ 0]
كنا نَّؤمُر أن نخرج يوم العيد حتى نَّخرج البكر : قالت ( أم عطية الثابت في  الصحيحين حديث)

من ِخدرها حتى نَّخرج الُحيمَل فيكَّنم خلف الناس فُيكبر نم بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجاون  
 . بركة ذلك اليوم وطهرته 

]*[كيفية صال  العيد : 
 يصلي ركعتين قبل الخطبة ثم يخطب [ 1]
وأبي بكار وعمار    قال شهدت الفطر مع النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

كأني أنظار   وعثمان رضي اهلل تعالى عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد خرج النبي 
يا أيها النبي إذا جااءك  } إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بالل فقال 

اآلية ثم قال حين فرغ منها انتن على ذلك قالت امرأ  واحد  مانهن لام   {  نك المؤمنات يبايع
يجبه غيرها نعم ال يدري حسن من هي قال فتصدقن فبسط بالل ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي 

 .  وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بالل
 : يصلي الركعتين بغير أذاٍن وال إقامة [ 1]
 . لم يكن ُيؤذن يوم الفطر وال يوم األضحى  قال( ابت في  الصحيحينحديث ابن عباس الث)
 : ال يصلي قبل العيد وال بعده [ 3]
خرج ياوم الفطار فصالى      أن النبي  قال( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري)

 .   ركعتين لم يصل قبلها وال بعدها ومعه بالل
د تكبير  انحرام وفي الثانية خمس تكبيرات بعاد  يكبر في الركعة األولى سبع تكبيرات بع[ 4]

 . تكبير  انحرام 
كّبر في  أن النبّي ( حديث عمرو بن عوٍف الُمزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)

 .«العيدين في األولى َسْبعات قبل الِقراءِ ، وفي اآلخر  َخْمسات قبل الِقراء 
 . هل أتاك حديث الغاشيةوفي الثانية  علىبسبح اسم ربك األيقرأ في األولى [ 5]
يقرأ فاي العيادين    كان رسول اهلل قال ( حديث النعمان بن بشير الثابت في  صحيح مسلم )
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وفي الجمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في 
 .  يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصالتين

]*[تماا لخطبة العيدحكم االس : 
 . االستماا لخطبة العيد  سنة يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها 

شاهدت ماع   : قاال  (  حديث عبد اهلل ابن السائب الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي)
العيد فلما قضى الصال  قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن  رسول اهلل 

  . أحب أن يذهب فليذهب
]*[ التكبير المطلَ في العيدينُيسن : 

( َوْلتَّك ِملَّوا  ال ِعّدَ  َوْلتََّكّبُروا  اللهَه َعَلَى َما َهاَداكَّْم َوَلَعلهكَّاْم َتش اكَُّرونَ   : )قال تعالىففي عيد الفطر 
 [115: اآلية -البقر  : سور ]

 [103: اآلية -البقر  : سور ( ]َداٍتَواذ كَُّروا  اللهَه ِفَي َأّياٍم ّمْعُدو: )قال تعالىوفي عيد األضحى 
]*[جواز الفرح والسرور واللهو البريء في العيدين: 

دخل أبو بكر وعندي جاريتاان مان جاواري    : قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
عاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أباو بكار أمزاميار    األنصار تغنيان بما تقاولت األنصار يوم ُب

يا أبا بكر إن لكال قاوم    وذلك في يوم عيد فقال رسول اهلل  بيت رسول اهلل الشيطان في 
 . عيدا وهذا عيدنا 

يلعباون عناد    بينا الحبشاة : قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
 . دعهم يا عمر : بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال  النبي 

كاان لكام يوماان    : قال  أن النبي ( ثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائيحديث أنس ال)
   . يوم الفطر و يوم األضحى   : تلعبون فيهما و قد أبدلكم اهلل بهما خيرا منهما 

]*[ خروج النساء والُحيمل لصال  العيد: 
ى نخرج البكر كنا نَّؤمر أن نخرج يوم العيد حت: قالت ( حديث أم عطية الثابت في  الصحيحين)

من خدرها حتى نخرج الُحيمل فيكَّنم خلف الناس فيكبرنم بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجاون  
 . بركة ذلك اليوم وطهرته 
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 أفضل المساجد

 

 

صاال  فاي   : قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
 . لمسجد الحرام مسجدي أفضل من ألف صال  فيما سواه إال ا

: قاال   أن النباي  ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة)
صال  في مسجدي أفضل من ألف صال  فيما سواه إال المسجد الحرام و صال  فاي المساجد   

   . الحرام أفضل من مائة ألف صال  فيما سواه 
ما بين بيتاي و  : قال  أن النبي ( في  الصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت )

   . منبري روضة من ريال الجنة و منبري على حوضي 
فاي بيات بعال     قال دخلت على رسول اهلل ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم )

نسائه فقلت يا رسول اهلل أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفات مان حصاباء   
 ( . لمسجد المدينة)رل ثم قال هو مسجدكم هذا فضرب به األ

ال تشد الرحاال  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
   . المسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد األقصى   : إال إلى ثالثة مساجد 

]*[ فضل مسجد قَّباء: 
صال   فاي  : قال  أن النبي ( حي الترمذي وابن ماجةحديث ُأَسْيد بن ظََّهْير الثابت في  صحي)

 . مسجد قَّباء كعمر  
]*[ أول مسجد وضع في األرل: 

قال قلت  يا رسول اهلل أي مسجد وضع في األرل أول ( حديث أبي ذٍر الثابت في  الصحيحين)
نة ثام  ؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد األقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون س

 . فين الفضل فيه  أينما أدركتك الصال  فصلِّ
]*[ فضل المساجد: 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   111 

 للمساجد فضٌل عظيم لما فيها من المنافع العميمة والفوائد العظيمة ولهذا كانت المسااجد [ 1]
 . إلى اهلل البقااأحب 

 أحب الابالد  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
   . إلى اهلل مساجدها و أبغل البالد إلى اهلل أسواقها 

 . بنى مسجدا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له مثله في الجنةأعد اهلل تعالى األجر العظيم لمن [1]
من بنى مسجدا يبتغي باه   :قال  أن النبي ( حديث عثمان ابن عفان الثابت في  الصحيحين)

   . لجنة وجه اهلل بنى اهلل له مثله في ا
   . و راح أعد اهلل له نزال من الجنة كلما غدا و راح أمن غدا إلى المسجد [ 3]
من غادا إلاى    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

   . و راح أعد اهلل له نزال من الجنة كلما غدا و راح أالمسجد 
 . سببات في محو الخطايا ورفع الدرجات  يكون كثر  الخطا إلى المساجد[ 4]
أال أدلكام   :قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

إساباغ   و كثر  الخطاا إلاى المسااجد     ؟ على ما يمحو اهلل به الخطايا و يرفع به الدرجات 
   . اط فذلكم الرباط فذلكم الرباط الوضوء على المكاره و انتظار الصال  بعد الصال  فذلكم الرب

]*[ اداب المساجد: 
 . أن يتوجه إلى المسجد بسكينة ووقار [ 1]
إذا أتيتم الصال  فعليكم بالساكينة   :قال  أن النبي ( حديث أبي قتاد  الثابت في  الصحيحين)

   . فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا 
 : وج منه الدعاء عند دخول المسجد وعند الخر[ 1]
كان إذا دخل المسجد قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيح أبي داود)

 .  أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
قالت كان رساول  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة حديث فاطمة بنت رسول اهلل )

لمسجد يقول بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي إذا دخل ا اهلل 
أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 

 . أبواب فضلك 
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 : تحية المسجد [ 3]
المسجد فال يجلس  إذا دخل أحدكم :قال  أن النبي ( حديث أبي قتاد  الثابت في  الصحيحين)

   . حتى يصلي ركعتين 
 : المحافظة على نظافة المسجد وعدم توسيخه [ 4]
البصاَ في المسجد خطيئة و كفارتهاا   :قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

   . دفنها 
م إذا قام أحادك  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

أمامه فينما يناجي اهلل تبارك و تعالى ما دام في مصاله و ال عن يميناه   صَإلى الصال  فال يب
   . فين عن يمينه ملكا و ليبصَ عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها 

 : غسل المسجد وتنظيفه [ 5]
ء امرأ  ساودا أن رجالت أسودات أو  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

فقالوا مات ، فقال دلوني على قباره ا     النبي كان يقَُّم المسجد أو شابا فسأل عنه  أو عنه 
 . أو قال قبرها ا فأتى قبره فصلى عليه 

 : عدم إنشاد الضالة وعدم البيع في المسجد [ 6]
مان سامع    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

 .  شد ضالة في المسجد فليقل ال ردها اهلل عليك فين المساجد لم تبن لهذارجال ين
إذا رأياتم   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الترمذي)

ال أربح اهلل تجارتك و إذا رأيتم من ينشد فيه ضاالة    : من يبيع أو يبتاا في المسجد فقولوا 
   . اهلل عليك ال ردم  : فقولوا 

 : عدم رفع الصوت في المسجد إال في الموعظة والمصالح الشرعية [ 0]
كنت قائمات في المساجد فحصابني   : قال ( حديث السائب ابن يزيد الثابت في  صحيح البخاري)

رجل فنظرت فيذا عمر ابن الخطاب رضي اهلل تعالى عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما ، 
لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكماا ، ترفعاان   : من أهل الطائف ، قال : ما ؟ قاال من أنت: قال 

 .  صواتكما في مسجد رسول اهلل أ
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فاي سافرٍ     قال تخلف عنا رساول اهلل  ( حديث عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  الصحيحين)
ناادى باأعلى   سفرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصال  ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلناا ف 

 . ويٌل لألعقاب من النار مرتين أو ثالثة : صوته 
 : اننشاد في المسجد [ 1]

 :يجوز اننشاد في المسجد إذا فيه حكمة ومن النوا المباح وعليه يحمل 
أن عمر مر بحساان وهاو   ( الثابت في  الصحيحين هحديث أبي هر ير  رضي اهلل تعالى عن)

 .  فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير منك ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه
 : أما إذا كان الشعر فيه هجاء لمسلم أو زياد  مدح أو غيره فال يجوز وعليه يحمل { تنبيه}
نهاى   أن رسول اهلل ( حديث عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 .  شد فيه شعرعن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ين
 : من مجلسه ثم يجلس فيه الرجَل ال يقيم الرجُل [9]
 أن النباي    (الثابت في  الصحيحين هحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما رضي اهلل تعالى عن)

   . من مجلسه ثم يجلس فيه و لكن تفسحوا أو توسعوا  الرجَل ال يقيم الرجُل :قال 
 
 

 كتاب الجنائز  
 
 

                   ]*[أدب السنة في المرل والطب  
 
 :جواز التداوي ( 1)
تداووا  :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذيحديث أسامة ابن شريك )

  .  الهرم  : عباد اهلل فين اهلل تعالى لم يضع داء إال وضع له دواء غير داء واحد 
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ما أنازل  : قال   أن النبي ( ت في  صحيح البخاريحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثاب)
           ا إال أنزل له شفاء اتاهلل داء

لكال   :قال   أن النبي ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )
   .عز وجلداء دواء فيذا أصيب دواء الداء برئ بيذن 

الدواء من القدر و قد ينفاع    :قال  أن النبي ( عحديث ابن عباس الثابت في  صحيح الجام)
  .  بيذن اهلل تعالى

 : التداوي بمحرم تحريم( 2)
  أن طارَ بن سويد الجعفي ساأل النباي    (حديث وائل ابن ُحجر الثابت في  صحيح مسلم )

 . عن الخمر يصنعها للدواء ؟ فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء 
عان  نهى رساول اهلل  : قال  (نه  الثابت في  صحيح مسلم حديث أبي هرير   رضي اهلل ع)

 . الدواء الخبيث ، يعني السم 
 : يجوز للرجل أن يداوي المرأ  و يجوز للمرأ  أن تداوي الرجل عند الضرور  ( 3)
نسقي  كنا نغزو مع رسول اهلل : قالت ( حديث الُرَبيِّع بنت ُمَعوٍِّذ الثابت في  صحيح البخاري)

 . دمهم ونرُد القتلى والجرحى إلى المدينة القوم ونخ
 : عياد  المريلتََّسن (4)
حَ المسلم على :قال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

رد السالم و عياد  المريل و اتباا الجنائز و إجاباة الادعو  و تشاميت      : المسلم خمس 
  .  العاطس

إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم  : قال   أن النبي ( ت في  صحيح مسلم حديث ثوبان الثاب)
 .  جناها : اهلل وما خَّرفة الجنة ؟ قال  ليزل في خَّرفة الجنة حتى يرجع ، قيل يا رسو

إن اهلل   : قاال    أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
يا بن ادم مرضت فلم تعدني قال يا رب كياف أعاودك وأنات رب     عز وجل يقول يوم القيامة

العالمين قال أما علمت أن عبدي فالنا مرل فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا 
بن ادم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أناه  

مت أنك لو أطعمته لوجدت ذلاك عنادي ياا بان ادم     استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه أما عل
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استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فالن فلام  
 . تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي 

ما من مسلم يعاود  : قال   أن النبي ( حديث علي الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)
 صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي و إن عاده عشية صلى عليه سبعون مسلما غدو  إال

  .  ألف ملك حتى يصبح و كان له خريف في الجنة
تنبيه  :الدعو  إن ُرِجي إسالمه وإال فال  ليجوز للمسلم  أن يعود الكافر بغر: 
فمرل فأتاه   النبي كان غالٌم يهودي يخدم : قال  ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري)

أطاع أباا   : يعوده ، فقعد عند رأسه وقال له أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال   النبي 
 . الحمد هلل الذي أخرج من في النار : وهو يقول   النبي القاسم ، فأسلم فخرج 

  :يستحب الدعاء للمريل(5)
ذا دخل على مريل يعوده كان إ  أن النبي  ( حديث ابن عباس  الثابت في  صحيح البخاري)

  .  ال بأس طهور إن شاء اهلل  : قال 
  : كان إذا أتى مريضا أو أتي باه قاال     أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

  .  رب الناس اشف و أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما البأسأذهب 
]*[ المرل يكفر الذنوب : 

من يرد اهلل باه   :قال  أن النبي ( ير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحينحديث أبي هر)
  .  خيرا يصب منه

وهو يوعك فمسسته  دخلت على رسول اهلل  :قال ( الصحيحينحديث ابن مسعود الثابت في )
أجل إني أوعك كما يوعك  بيدي فقلت يا رسول اهلل إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول اهلل 

ما مان   أجل ثم قال رسول اهلل  ن منكم قال فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول اهلل رجال
 .  سيئاته كما تحط الشجر  ورقها مسلم يصيبه أذى من مرل فما سواه إال حط اهلل به 

مثال الماؤمن    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
حيث أتتها الريح كفأتها فيذا سكنت اعتدلت و كذلك المؤمن يكفأ باالبالء  كمثل خامة الزرا من 

  .  و مثل الفاجر كاألرز  صماء معتدلة حتى يقصمها اهلل تعالى إذا شاء
 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   133 

]*[ تذكير المريل بالصبر على المرل وعدم الجزا: 
مؤمن إن عجبا ألمر ال  :قال  أن النبي ( حديث صهيب ابن سنان الثابت في  صحيح مسلم )

أمره كله له خير و ليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر و كاان خيارا لاه و إن    
  .  أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

إذا ابتليات    : قاال اهلل تعاالى    :قال  أن النبي  ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري)
  .  جنةثم صبر عوضته منهما ال -يريد بعينيه  -عبدي بحبيبتيه 

قاال اهلل   :قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  صحيح البخاري)
 . ما لعبدي المؤمن عندي جزاٌء إذا قبضتَّ صفيمه من أهل الدنيا  ثم احتسبه إال الجنة  : تعالى 
]*[حكم العالج بالرقى واألدعية : 

قال كَّنا َنرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول ( م  حديث عوف ابن مالك  الثابت في  صحيح مسل)
 .أعرضوا عليم ُرقاكم البأس بالُرقى ما لم يكن شركات : اهلل كيف ترى في ذلك ؟ قال 

إذا أتى مريضات أو ُأِتَي به إليه  قالت كان رسوُل اهلل ( حديث عائشَة الثابت في  الصحيحين )
 .شافي الشفاء إال شفاءك شفاءات الُيغادُر سقمات أذ ِهب البأس رِب الناس اشِف أنت ال: قال 

بسم اهلل تَّْربةَّ أرضنا : كان يقول للمريل  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )
 .بريقِة بعضنا ُيشفى سِقيمنا بيذن ربنا 

فقاال ياا    أن جبريل عليه السالم أتى النبي ( حديث أبي سعيد  الثابت في  صحيح مسلم  )
ُيؤذيك ومن شر كل نفٍس أو عاين   يٍءُد أشتكيت ؟ قال نعم ، قال بسم اهلل أرقيك من كل شمحم

 .حاسٍد اهلل يشفيك بسم اهلل أرقيك 
]*[استحباب ذكر الموت واالستعداد له : 

 قال أن النبي ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة
  . ذاتأكثروا ذكر هاذم الل: 

]*[ حكم تمني الموت: 
 المسألة على التفصيل اآلتي : 
 : تمني الموت لضٍر نزل باننسان  زال يجو[ 1]
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ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل باه   : قال أن النبي ( لحديث أنس الثابت في  الصحيحين)
ي إذا كانت الوفاا   اللهم أحيني ما كانت الحيا  خيرا لي و توفن  : فين كان ال بد متمنيا فليقل 

   . خيرا لي 
 : خوف ذهاب الدين  يجوز تمني الموت[ 1]
اللهُهّم إنهاي َأْساَألََّك ِفْعاَل     : قال أن النبي ( لحديث ابن عباس الثابت في  صحيح الترمذي)

 .ِني ْإَلْيَك َغْيَر َمف تَّوٍنالَخْيراِت وَتْرَك الُمن َكَراِت وُحّب الَمَساِكيِن وْإَذا َأَرْدَت ِبِعَباِدَك ِفت َنةت َفاق ِبْض
]*[ فضل طول العمر مع حسن العمل: 

َأّن َرُجالت َقاَل َيا َرُسوَل اهلل َأّي النهاِس َخْيٌر؟ َقااَل  ( حديث أبي بكر  الثابت في  صحيح الترمذي)
 .«ُه َوَساَء َعَملَُّهَمْن َطاَل ُعُمر: َقاَل َفَأّي النهاِس َشّر؟ َقاَل. َمْن َطاَل ُعُمرُه َوَحُسَن َعَملَُّه

]*[ معنى استعمال اهلل للعبد: 
إن اهلل إذا أحب عبدات اساتعمله ،   : قال أن النبي  (حديث أنس الثابت في  صحيح الترمذي)

 .  يوفقه لعمٍل صالٍح قبل الموت : قالوا كيف يستعمله يا رسول اهلل ؟ قال 
]*[ ما يسن عند االحتضار: 

 : اء لمن حضر الميت استحباب الذكر والدع[ 1]
 وذلك ألن المالئكة يؤمنون على ما يقولون 

إذا حضرتم المريل أو الميات  :  قال أن النبي ( لحديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم )
 فقولوا خيرا فين المالئكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سالمة أتيات النباي    

مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبناي مناه عقباى    فقلت يا رسول اهلل إن أبا سلمة قد 
 .  حسنة قالت فقلت فأعقبني اهلل من هو خير لي منه محمدا 

على أبي سلمة وقد شَ  دخل رسول اهلل قالت ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم )و
عوا على بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبل تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال ال تد

أنفسكم إال بخير فين المالئكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر ألبي سالمة وارفاع   
درجته في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في 

 .  قبره ونور له فيه
 : تلقين الميت ال إله إال اهلل [ 1]
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لقناوا   : قاال  أن النباي  ( هلل عنه  الثابت في  صحيح مسالم  لحديث أبي هرير   رضي ا)
  .  موتاكم ال إله إال اهلل

كان إذا تكلم بكلمٍة  النبي يستحب تلقين الميت ال إله إال اهلل ثالث مرات ألن [ 1[ : ]تنبيهات]
 أعادها ثالثات حتى تَّفهم عنه 

إذا تكلم بكلمٍة أعادها ثالثات حتى  كان رسول اهلل : قال ( لحديث أنس الثابت في  الصحيحين)
 . تَّفهم عنه ، وإذا أتى على قوٍم فسَلم عليهم سَلم عليهم ثالثا 

كما ُيكره تلقين الميت ال إله إال اهلل أكثر من ثالث مرات لئال يضجر لشد  كرباه وضايَ   [ 1]
إال اهلل حتاى يكاون    حاله إال أن يتكلم بشيٍء بعد التلقين فُيسن حينئٍذ أن يعاد تلقينه   بال إله

 .اخر كالمه ال إله إال اهلل 
من كان اخر كالمه من الادنيا  :  قال أن النبي ( لحديث معاوية الثابت في  صحيح أبي داود)

 . ال إله إال اهلل دخل الجنة 
 : كما يجوز تلقين الكافر  ال إله إال اهلل وهاك الدليل على ذلك [ 3]
قال لما حضرت أبا طالاٍب الوفاا     ( ه الثابت في  الصحيحينحديث سعيد ابن المسيمب عن أبي)

يا :  فوجد عنده أبا جهل وعبد اهلل بن أمية بن المغير  فقال رسول اهلل  جاءه رسول اهلل 
يا أباا  : عم قل ال إله إال اهلل كلمةت أشهد لك بها عند اهلل ، فقال ابوجهل وعبد اهلل بن أبي أمية 

بد المطلب ؟ ، فلم يزل رسول اهلل يعرضها عليه ويعيُد له تلك المقالة طالب أتر غُب عن ملِة ع
حتى قال أبو طالب اخر ما كلمهم هو على ملِة عبد المطلب وأبى أن يقول ال إله إال اهلل ، فقال 

َما َكاَن ْللنهِباّي َوالهاِذيَن   : )أما واهلل ألستغفرنم لك ما لم ُأنه عنك فأنزل اهلل تعالى رسول اهلل 
( اُب ال َجِحيِماَمنََّوا  َأن َيْسَتغ ِفُروا  ْلل ُمش ِرِكيَن َوَلْو َكانََّوا  ُأْوْلي قَّْرَبَى ِمن َبْعِد َما َتَبّيَن َلُهْم َأنهُهْم َأْصَح

 [ 113: اآلية -التوبة : سور ]
 وذلك لسببين واضحين هما : ُيسن تذكير الميت بأخبار الرجاء [ 3]
أحب لقاء اهلل أحب اهلل بأخبار الرجاء يحببه في لقاء اهلل تعالى ومن أن تذكير الميت : األول *

 . لقاءه
من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقااءه و   :قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

   . من كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه 
 . تعالى أن تذكير الميت بأخبار الرجاء يجعله حسن الظن باهلل : والثاني *
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ال  :قاال   أن النباي  ( لحديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )
 . يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهلل 

 : ُيسن تغميل عينه والدعاء له [ 4]
على أبي سلمة وقد شاَ   دخل رسول اهلل قالت ( لحديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم )

ثم قال إن الروح إذا قبل تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال ال تدعوا على بصره فأغمضه 
أنفسكم إال بخير فين المالئكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر ألبي سالمة وارفاع   
درجته في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في 

 .  قبره ونور له فيه
 : تغطيته بثوٍب يستر جميع بدنه  ُيسن[ 5]
 . حين تَّوفًي ُسَجى بُبرٍد َحِبر   أن النبي ( لحديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
 : أن ُيَعجِّلوا بتجهيزه وإخراجه [ 6]
أسارعوا  : قاال   أن النباي  (( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

  .  حة فخير تقدمونها إليه و إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكمبالجناز  فين تك صال
 :المبادر  بقضاء دينه فين نفُس المؤمن معلقة  بدينه حتى ُيقضى عنه [ 0]
 أن النباي  ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة )

 . ه نفُس المؤمن معلقة  بدينه حتى ُيقضى عن:  قال 
من أخاذ  : قال  أن النبي ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري)

  .  أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه و من أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل
من مات من المسلمين وعليه دين استحَ أن ُيقضى عنه دينه من بيت مال المسالمين  [ تنبيه]

 : الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكا  الثمانية  ويؤخذ من سهم
كاان ياؤتى    أن رساول اهلل  ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه فضال ؟  فين حدث أنه ترك لدينه وفاءات صلى 
 عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين مان  وإال قال للمسلمين  صلوا على صاحبكم فلما فتح اهلل

 .  أنفسهم فمن توفي من المسلمين  وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك ماال فهو لورثته
ألن الوصية إن كانت واجبة فإلسراا إبراء الذمة وإن كانات فاي   : إسراا تنفيذ وصيته [ 1]

 . تطوا فإلسراا األجر له 
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 [ : تنبيهات]
 . ضعيف وعلى هذا فال يسن قراء   يس على المحتضر   (ى موتاكم يساقرءوا عل)حديث  ]*[
بأنه يسن توجيه الميت نحو القبلة ألنها أفضل المجاالس واساتدلوا    قال بعل أهل العلم ]*[

والحاديثان  ( خير مجالسكم ما استقبلتم باه القبلاة  ) وحديث ( قبلتكم أحياءات وأمواتا ) بحديث 
لم يكن يتقصد التوجه نحاو الكعباة وكاذا     النبي يظهر أن  ضعيفان ال يحتج بهما ، والذي

الصحابة لم يكونوا يتقصدون  التوجه نحو الكعبة على الرغم من أنهم أحرص النااس علاى   
 . الخير وأعلم الناس بما يجيزه الشرا 

]*[جواز النظر إلى الميت وتقبيله بعد أن ُيدرج في أكفانه : 
مات وأبو بكٍر بالسُّنِح فقام عمر  أن رسول اهلل ( بخاريحديث عائشة الثابت في  صحيح ال)

، وقال عمر ا واهلل ما كان يقاع فاي نفساي إال ذاك ا       واهلل ما مات  رسول اهلل : يقول 
فقبمله فقال  وليبعثنه اهلل فليقطعنم أيدي رجاٍل وأرجلهم ، فجاء أبو بكٍر فكشف عن رسول اهلل 

: والذي نفسي بيده ال يذيقك اهلل الموتتين أبدات ثم خرج فقاال   بأبي أنت وأمي طبت حيات وميتات
أال مان  : أيها الحالف على َرْسِلك ، فلما تكلم جلس عمر ، فحمد اهلل أبو بكر وأثنى عليه وقال 

ْإنهَك َمّيات   : )كان يعبد محمدات فين محمدات قد مات ومن كان يعبد اهلل فين اهلل حٌي ال يموت وقال
َوَما ُمَحّمٌد ْإاله َرُسوٌل َقْد َخَلت  ِمن َقْبِلِه الّرُسُل َأفْيْن ّماَت َأْو قَِّتاَل ان َقَلْباتَّْم   ) :وقال( ّيتَّوَنَوْإنهُهْم ّم

 ( َعَلَى َأْعَقاِبكَّْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضّر اللهَه َشْيئات َوَسَيْجِزي اللهُه الشهاِكِريَن
]*[سترجاا ألهل الميت وجوب الصبر واال: 

*  الهِذيَن ْإَذا َأَصاَبت ُهم ّمِصيَبة  َقالَّوا  ْإنها للهِه َوْإنهاآ ْإَلْيِه َراِجعوَن*   َوَبشهِر الّصاِبِريَن: )قال تعالى
البقار   : ساور  ( ]ُأوَلَاْئَك َعَلْيِهْم َصَلَوات  ّمان ّرّبِهاْم َوَرْحَماة  َوُأوَلاَاْئَك ُهاُم ال ُمْهَتاُدونَ      

155،156،150] 
ما من عباد تصايبه مصايبة    : قال  أن النبي ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم  )

اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إال أجره ! <إنا هلل وإنا إليه راجعون > !فيقول 
 اهلل في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رساول اهلل  

 .  فأخلف اهلل لي خيرا منه رسول اهلل 
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إذا مات ولد العبد قال اهلل   :قال  أن النبي ( حديث أبي موسى الثابت في  صحيح الترمذي )
  ؟ قبضتم ثمار  فاؤاده     : نعم فيقول   : فيقولون   ؟ قبضتم ولد عبدي   : تعالى لمالئكته 

حمدك و استرجع فيقول اهلل تعالى   : قولون في  ؟ ماذا قال عبدي   : نعم فيقول   : فيقولون 
  .  ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد  : 
قاال اهلل    :قال أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري )

 . جنة ما لعبدي المؤمن عندي جزاٌء إذا قبضتَّ صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إال ال: تعالى 
إذا ابتليات    :قاال اهلل تعاالى     :قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري )

  .  ثم صبر عوضته منهما الجنة -يريد بعينيه  -عبدي بحبيبتيه 
قال لي ابن عباس رضَي اهلل عنهما : قال ( في  الصحيحينالثابت  حديث عطاء ابن أبي رباح)

فقالت إناي   الجنة ؟ قلتَّ بلى ، قال هذه المرأ َّ السوداء ، أتت النبي  أال ُأريك امرأ ت من أهل
قال إن شئِت صبرِت ولِك الجنة وإن شئِت دعاوتَّ اهلل أن  . ُأصرا وإني أتكشف فادُا اهلل لي 

 .ُيعافيِك فقالت أصبر ، فقالت إني أتكشف فادُا اهلل لي أال أتكشف فدعا لها 

 : ن عند الصدمة األولى أي عند مفاجأ  المصيبة الصبر المحمود هو ما كا[ تنبيه]
اتقاي اهلل  : بامرأ  تبكي عناد قبار فقاال      النبي مر  (في  الصحيحينأنس الثابت حديث )

فأتات   النبي واصبري فقالت إليك عني فينك لم تَّصب بمصيبتي ولم تعرفه ،   فقيل لها إنه 
 . الصدمة األولى إنما الصبر عند  فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال  النبي 
]*[ استحباب إعالم قرابة الميت وأصحابه بموته: 

نعى النجاشاي فاي     النبي أن  (في  الصحيحينأبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت حديث )
 . اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعات 

]*[ولطم الخدود وشَ الجيوب ونحوها رط أن يخلو من الجزا جواز البكاء على الميت بش
: 
على أبي سيف القين وكاان   قال دخلنا مع رسول اهلل  (الصحيحينفي  أنس الثابت حديث ل)

إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا علياه بعاد ذلاك     ظئرا نبراهيم عليه السالم فأخذ رسول اهلل 
تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي   وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اهلل
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إن  اهلل تعالى عنه وأنت يا رسول اهلل فقال يا بن عوف إنها رحمة ثم أتبعها باأخرى فقاال   
 .  العين تدمع والقلب يحزن وال نقول إال ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

 .أي زوج المرضعة وهو معنى مستعار :  ظئرا: { تنبيه}
إن اهلل ال يعاذب  : قال   النبي أن  (الصحيحينفي  ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت حديث )

 .وأشار إلى لسانه  أو يرحم بدمع العين وال بحزن القلب ولكن يعذب بهذا
ليس منا من لطم الخدود وشَ  :قال   النبي أن  (الصحيحينفي  ابن مسعود الثابت حديث ل)

 .  اهليةالجيوب ودعا بدعوى الج
قال وجع أبو موساى وجعاا فغشاي     (الصحيحينفي  الثابت أبو برد  بن أبي موسى حديث ل)

عليه ورأسه في حجر امرأ  من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاَ قال أنا باريء  
 . برئ من الصالقة والحالقة والشاقة   إن رسول اهلل  ممن برئ منه رسول اهلل 

إن كذبا علي ليس ككذب   :قال   النبي أن  (الصحيحينفي  الثابت  ابن شعبة المغير حديث )
 . على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من نيح عليه يعذب بما نيح عليه 

 . إن الميت ليعذب ببكاء الحي   :قال   النبي أن  (الصحيحينفي  الثابت  عمرحديث )
  
 

 ت وتكفينه والصال  عليه ودفنهغسل المي            

 
]*[ أوالت غسل الميت: 
 غسل الميتحكم: 

 فرل الكفاية  غسل الميت
ناقتاه وهاو   فوقصته   كان مع النبي أن رجالت   (الصحيحينفي  الثابت لحديث ابن عباس )

وال  تمساوه بطيابٍ  وال  هاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي رسول اهلل فمات فقال  محرم
 . ا رأسه فينه يبعث يوم القيامة ملبيا تخمرو

 أولى الناس بغسل الميت: 
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت : قالت ( لحديث عائشة الثابت في  صحيح ابن ماجة )

 . غير نسائه  ما غسل النبي 
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من البقيع فوجدني  رجع رسول اهلل : قالت ( ولحديث عائشة الثابت في  صحيح ابن ماجة )
ا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال ما ضارك  وأن

 .لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك 

صفة غسل الميت : 
 حين توفيت  ابنتاه   دخل علينا رسول اهلل : قالت ( حديث أم عطية الثابت في  الصحيحين)

ا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فيذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا اذناه فقال لنا اغسلنها ثالث
 .  تعني إزاره قوه إزاره وقال أشعرنها إياهفنزا من ِح

في غسل ابنته ابدأن بميامنها  قالت قال رسول اهلل ( حديث أم عطية الثابت في  الصحيحين) 
 .  ومواضع الوضوء منها 

فقال  فأتانا النبي  توفيت إحدى بنات النبي  قالت( صحيحينحديث أم عطية الثابت في  ال)
اغسلنها وترا ثالثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في اآلخر  كافورا أو شيئا 
من كافور فيذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا اذناه فألقى إلينا ِحقوه فضفرنا شعرها ثالثاة قارون   

 .  وألقيناها خلفها
راعى في تغسيل المحرم ماذا ي: 
فوقصاته ناقتاه وهاو     أن رجالت كان مع النبي   (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال تمساوه بطياب  وال       محرم فمات فقال النبي 
 . تخمروا رأسه فين اهلل يبعثه يوم القيامة ملبيا 

 هل يغدل الشهيد : 
ي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة وتجتمع فيه األدلة أن المساألة علاى التفصايل    الذالقول 
 : اآلتي 

 :الذي قتل بيد الكفار ال يغسل : شهيد المعركة [ 1]
 قال كاان النباي   ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح البخاري )

يقول أيهم أكثر أخذا للقران فيذا أشاير لاه    يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم
إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم 

 .  يغسلوا ولم يصل عليهم

أما القتلى الذين لم في المعركة بأيدي الكفار فقد أطل الشارا عليهم لفظ الشهداء وهؤالء [ 1]
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 .يغسلون 
من مات منهم في حياته ، والمسلمون غسلوا من بعده عمر وعثمان وعلي  ل النبي فقد غسم

 . رضي اهلل تعالى عنهم وهم جميعات شهداء 
حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ابن عتياك الثابات فاي  صاحيحي أباي داوود      )

ون شهيد والغارَ  الشهاد  سبع سوى القتل في سبيل اهلل المطع: قال  أن النبي ( والنسائي
شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريَ شهيد والذي يموت تحات  

 .  الهدم شهيد والمرأ  تموت بجمع شهيد 
قاروح تصايب     و ذات الجناب  المطعون من مات بالطاعون والعياذ باهلل تعالى ، : { تنبيه}

أي التي تماوت   المرأ  تموت بجمعواننسان داخل جنبه ، والمبطون من مات بمرل البطن ، 
 . عند الوالد  

]*[ ثانيات الكفن: 
 تكفين الميتحكم : 

 فرض كفاية  تكفين الميت

فوقصته ناقته وهاو    أن رجال كان مع النبي (  حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 
ب  وال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فاي ثوبياه وال تمساوه بطيا      محرم فمات فقال النبي 

  . تخمروا رأسه  فينه يبعث يوم القيامة ملبيا 

نلتمس وجه اهلل  قال هاجرنا مع النبي ( حديث خباب ابن األرت الثابت في  صحيح البخاري)
فوقع أجرنا على اهلل فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عميار ومناا مان    

نجد ما نكفنه إال برد  إذا غطينا بها رأسه خرجت أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم 
أن نغطي رأسه وأن نجعل علاى رجلياه    رجاله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي 

 .  من انذخر
ما يستحب في الكفن  : 

 : يستحب في الكفن األمور اآلتية 
 : تحسين الكفن [ 1]
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إذا : قاال    أن النبي ( في  صحيح مسلم  حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت)
 . كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 

 : أن يكون الكفن أبيل [ 1]
البسوا من : قال   أن النبي (  حديث ابن عباس الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

ماد يجلاوا   ثيابكم البيال فينها من خير ثيابكم و كفنوا فيها موتاكم و إن من خير أكحالكم انث
   . البصر و ينبت الشعر 

 أن يكون ثالث لفائف [ 3] 
كفن في ثالثة أثواب بيل ساحولية   أن رسول اهلل (  حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

 .  ليس فيها قميص وال عمامة
 كفن المحرم: 
وهاو   ناقتاه  ه توقصف مع النبي كان  أن رجال( لحديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

وال  بطيابٍ وال تمساوه   هاغسلوه بماء وسدر وكفنوه فاي ثوبيا   فقال النبي  فمات  محرم
 . يا تخمروا رأسه فين يبعث يوم القيامة ملب

]*[ الصال  على الميت : ثالثات: 
 الصال  على الميتحكم : 

  الصال  على الميت فرل كفاية

كان يؤتى بالرجال   النبي أن   (لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
هل ترك لدينه فضالت ؟ فين حدِّث أنه ترك لدينه وفاءات صالى وإال  : المتوفى عليه الدين فيقول 

أنا أولى بالمؤمنين مان  : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح اهلل عليه الفتوح قال : قال للمسلمين 
 . ؤه ومن ترك ماالت فلورثته أنفسهم فمن تَّوفيََ من المسلمين وعليه ديٌن فعليم قضا

 فضل الصال  على الميت: 
من اتبع : قال  النبي أن  ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري)

جناز  مسلٍم إيمانات واحتسابات وكان معه حتى يصلي عليها وُيف َرغ من دفنها فيناه يرجاع مان    
 . ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فينه يرجُع بقيراط األجِر بقيراطين كُل قيراٍط مثل أحد، 

 مقصود الصال  على الميت: 
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 الشفاعة فيه  مقصود الصال  على الميت
صلي عليه أمة من يما من ميت  :قال  النبي أن  ( لحديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم )

 .  عوا فيهفَْالمسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شَّ
 أي قَّبلت شفاعتهم ( : عوا فيهفَْشَّ)
 صنفان من الناس ال يجب الصال  عليهما: 
 : شهيد المعركة [ 1]
كاان   النباي  أن  ( لحديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح البخاري)

ا ُأشير أيهما أكثُر أخذات  للقران فيذ: يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول 
أنا شهيٌد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم فاي دماائهم   : إلى أحدهما قّدمه في اللحد وقال 

 . ولم يغسلوا ولم ُيصلى عليهم 
 : الصبي الذي لم يبلغ [ 1]
وهو بن ثمانية عشار   مات إبراهيم بن النبي  ( لحديث عائشة الثابت في  صحيح أبي داود)

 .  هلل شهرا فلم يصل عليه رسول ا
 مقام انمام من الميت: 

 يقوم انمام عند رأس الرجل ووسط المرأ  
رأساه   عندصلى على رجل فقام  أنه(  لحديث أنس الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)

 فقام حيال وسط السرير فقال له العالء بن زياد هكذا رأيت رساول اهلل   امرأٍ ثم صلى على 
 .  قال احفظوافلما فرغ  مقامك منه؟من الرجل منها والجناز  مقامك  علىقام 

صلى على امرأ  ماتت   صليت وراء النبي (الصحيحينالثابت في  سمر  بن جندب  وحديث)
 . ها َطْسفي نفاسها فقام َو

ُيجعل الرجال مما يلي انماام والنسااء يلاين     إذا اجتمعت جنائز كثير  من الرجال والنساء
 : القبلة 

أنه صلى علاى تساع   ( ن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح النسائي موقوفاتلحديث اب)
 . جنائز جميعات فُجعل الرجال يلون انمام والنساء يلون القبلة 

 

  صفة صال  الجناز: 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   144 

 يتقدم انمام ويكبر أربعا( 1)
ى إلا  قاال نعاى رساول اهلل    ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

 . أصحابه النجاشي ثم تقدمم فصفوا خلفه فكبمر أربعا 
 يقرأ بعد التكبير  األولى فاتحة الكتاب ( 1)

صليت خلف ابن عباس رضَي اهلل : قال ( حديث طلحة بن عبد اهلل الثابت في  صحيح البخاري)
 . تعالى عنهما على جنازٍ  فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة 

الصال  انبراهيمية بعد التكبير  الثانية لنقل الخلف عن السلف مان    لى النبي يصلي ع( 3)
ٍَ متعدد  وعمل المسلمين عليه   اللهم صلِّ على محمٍد وعلى ) والصال  انبراهيمية هي . طر

 ( إلى قوله إنك حميٌد مجيد000ال محمد 
 :بعد التكبير  الثالثة ندعو للميت ( 4)
إذا : قاال     أن النباي  ( اهلل عنه  الثابت في  صحيح أباي داود  لحديث أبي هرير   رضي)

  . صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 
على جناز  فحفظات   صلى رسول اهلل ( لحديث عوف ابن مالك الثابت في  صحيح البخاري)

من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلاه ووساع مدخلاه    
ه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب األبيل من الدنس وأبدله دارا واغسل

خيرا من داره وأهال خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه مان عاذاب   
  القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت

رسول  كان (  بت في  صحيحي أبي داوود والترمذيوحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثا)
على جناز  فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرناا وذكرناا وأنثاناا    إذا صلى اهلل 

وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على انيمان ومن توفيته منا فتوفه على انساالم  
 .  اللهم ال تحرمنا أجره وال تضلنا بعده

 أجره وال تفتنا بعده  االلهم ال تحرمن: بعد التكبير  الرابعة يقول ( 5)

ثم يسلم تسليمتين كمثل الصال  المكتوبة إحداهما عن يمينه واألخرى عن يساره ، ويجوز ( 6)
صالى علاى    انقتصار على التسليمة األولى لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  أن النبي 

سلم تسليمٍة واحد  ، والحديث حسنه األلباني رحمه اهلل تعاالى فاي   جنازٍ  فكبر عليها أربعات و
 .   كتاب الجنائز 
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عموم المسلمين يصلون على قاتل نفسه ألنه فعال كبيار  مان     لكان انمام على قاتل نفسه
 :الكبائر لكنه لم يكفر 

ُأتاي  :  قال( لحديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ابن سمر  الثابت في  صحيح مسلم  )
 . برجٍل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه  النبي 

 . سهام ِعرال واحدها مشقص [ مشاقص]
إذا بلغ أربعة أشهر الصال  على السقط : 
* وهو الصادَ المصدوَ  قال حدثنا رسول اهلل ( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين)

م يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضاغة  ث نطفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما
وعمله وشقي  أجله ورزقهمثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب 

أو سعيد فوالذي ال إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيناه وبينهاا إال   
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى  ذراا فيسبَ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان

 .  ما يكون بينه وبينها إال ذراا فيسبَ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
 يجوز الصال  على الكافرال : 

ِه َوَرُساوْلِه  َواَل تََّصّل َعَلَى َأَحٍد ّمن ُهم ّماَت َأَبدات َواَل َتقَّْم َعَلَى َقْبِرِه ْإنهُهْم َكَفُروا  ِبالله: )لقوله تعالى
 [14: اآلية -التوبة : سور ( ]َوَماتَّوا  َوُهْم َفاِسقَّوَن

َما َكاَن ْللنهِبّي َوالهِذيَن اَمنََّوا  َأن َيْسَتغ ِفُروا  ْلل ُمش ِرِكيَن َوَلْو َكانََّوا  ُأْوْلي قَّْرَباَى ِمان   : )تعالىوقوله 
 [113: اآلية -التوبة : سور ( ]ِمَبْعِد َما َتَبّيَن َلُهْم َأنهُهْم َأْصَحاُب ال َجِحي

لما توفى عبد اهلل بن أبي بن * قال  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أبااه   سلول جاء ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل إلى رسول اهلل 

ه فقام عمر فأخذ بثوب رساول  ليصلى علي فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول اهلل 
إنماا   فقال يا رسول اهلل أتصلي عليه وقد نهاك اهلل أن تصلي عليه فقال رساول اهلل   اهلل 

وساأزيده  ! <استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مار   > !خيرني اهلل فقال 
وال تصال علاى   > ! فأنزل اهلل عز وجل على سبعين قال إنه منافَ فصلى عليه رسول اهلل 

 .  أحد منهم مات أبدا وال تقم على قبره
]*[ ًحمل الجناز  والسير بها رابعا : 
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  األمور التي تشرا في حمل الجناز : 
 :انسراا بها ( 1)
أسارعوا  * : قاال   أن النباي   (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصاحيحين )

 .  ذلك فشر تضعونه عن رقابكم سوى يك عليه وإن بالجناز  فين تك صالحة فخير تقدمونها 
من اتبع جنازٍ  فين كان ماشيات فله أن يمشي أمامها أو خلفها أو حيث شاء ، أما الراكاب  ( 1)

 . ز  افيكون خلف الجن
 قال رأيت النبي (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)

 . ام الجناز  وأبا بكٍر وعمر يمشون أم
الراكب خلف الجنااز    :قال  أن النبي ( حديث المغير  ابن شعبة الثابت في  صحيح الجامع)

 . والماشي حيث شاء منها 
إذا كان الميت أنثى ُيستحب أن يوضع على النعش ِمكبة مثل الخيمة وهي أعواد مقوساة  ( 3)

نه أستر للمرأ  ، وقيل أول من توضع على النعش ويوضع عليها ستر فتكون مثل القبة وذلك أل
 .  بأمرها فَّعل بها هذا فاطمة بنت  النبي 

األمور التي تكره في اتباا الجنائز : 
يكرهون  كان أصحاب النبي : يكره رفع الصوت عند الجنائز لحديث قيس ابن عباد قال ( 1)

ى في كتاب الجنائز أن رفع الصوت عند الجنائز ، وهذا الحديث قال عنه األلباني رحمه اهلل تعال
 . رجاله ثقات 

 . يكره أن تتبع الجناز  بصوٍت وال نار ( 1)

األلباني رحمه اهلل تعالى فاي  وهذا الحديث حسنه . وال تتبع الجناز  بصوٍت وال نار  لقوله 
 .  كتاب الجنائز

 . يكره قعود من اتبع الجناز  حتى توضع على األرل ( 3)
إذا رأيتم الجناز  فقوموا فمن تبعها :قال  أن النبي  (الصحيحين حديث أبي سعيد الثابت في )

 . فال يقعد حتى توضع 
 . النساء للجناز  يكره اتباا (4)
 . نَّهينا عن اتباا الجنائز ولم ُيعزم علينا : قالت  (حديث أم عطية الثابت في  الصحيحين)
يجوز القيام للجناز  وإن لم يكن متبعات لها : 
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إذا رأيتم الجناز  فقوماوا فمان   :  قال أن النبي  (سعيد الثابت في  الصحيحينحديث أبي ) 
 . تبعها فال يقعد حتى توضع 

قال مر بنا جناز  فقام لهاا   (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
 . الجناز  فقوموا  إذا رأيتم: وقمنا به فقلنا يا رسوال اهلل إنها جناز  يهودي ؟ قال  النبي 

مقصود الحديث أن ال يستمر اننسان علاى الغفلاة عناد     :قال القرطبي رحمه اهلل تعالى  ]*[
رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت ومن ثّم استوى كون الميت مسلمات أو غير 

 . مسلم 
]*[ خامداً الدفن: 

 الدفن حكم: 
 ة أجمع المسلمون أن الدفن فرل كفاي

 [16 /15المرسالت : سور ( ]َأْحَيآًء َوَأْمواتات، َأَلْم َنْجَعِل األْرَل ِكَفاتات: )تعالى هلوقل

قال لعلّي بن  ويجب دفن الميت ولو كان كافرات لما ثبت  الثابت في  صحيح النسائي أن النبي 
 ( . اذهب فواره)أبي طالب وقد مات أبو طالب 

ء وشهداء المعركة دفن في المقبر  إال األنبياال: 
 فينه لم يقبر نبٌي إن حيث يموت : األنبياء ( 1)
 . لم يقبر نبٌي إن حيث يموت : قال  أن النبي ( لحديث أبي بكر  الثابت في  صحيح الجامع)
 فينهم يفتنون في مواطن استشهادهم وال ينقلون إلى المقابر : شهداء المعركة ( 1)
قال لما كان يوم أحاد  ( اهلل عنهما الثابت في  صحيح النسائي لحديث جابر ابن عبد اهلل رضي)

ياأمركم أن تادفنوا    إن رساول اهلل   ُحمل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول اهلل 
 . القتلى في مضاجعهم 

  األوقات التي ال يجوز الدفن فيها إال لضرور: 
 هناك ثالث أوقات ال يجوز الدفن فيها إال لضرور  

ينهاناا   رسول اهلل قال ثالث ساعاٍت كان  (لحديث عقبة بن عامر الثابت في  صحيح مسلم )
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قاائم  * موتانا  أن نصلي فيهنم أو نقبر فيهنم

 . الظهير  حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
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رور  وكذا الدفن بالليل ال يجوز إال لض : 
ال : قاال   أن النباي  ( لحديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )

 . تدفنوا موتاكم بالليل إال أن تضطروا 
مر بقبر قد دفان   أن رسول اهلل ( الثابت في  صحيح البخاري ابن عباس رضي اهلل عنهما )

دفناه في ظلمة الليل، : قالوا(. أفال اذنتموني: )قال. البارحة: قالوا(. متى دفن هذا: )ليال، فقال
 .وأنا فيهم، فصلى عليه: فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس. فكرهنا أن نوقظك

استحباب الدفن في األماكن المقدسة :  
أرسل ملاك الماوت إلاى    : قال (أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين لحديث )

أرسالتني إلاى عباد ال يرياد     : ا جاءه صكه، فرجع إلى ربه، فقالموسى عليهما السالم، فلم
ارجع، فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به : الموت، فرد اهلل عليه عينه، وقال

فاآلن، فسأل اهلل أن يدنيه من : قال. ثم الموت: أي رب، ثم ماذا؟ قال: قال. يده بكل شعر  سنة
فلو كنت ثم ألريتكم قبره، إلاى جاناب   : قال رسول اهلل : الق(. األرل المقدسة رمية بحجر
 (.الطريَ، عند الكثيب األحمر

 أي الرمل المجتمع الكثيب األحمرأي هناك ،  ثم:  { تنبيه}
 األمور التي تستحب في الدفن: 
يستحب إعماَ القبر ألن فيه إحترامات للميت ألن في إعماقه منع السباا أن تأكلاه وفياه   ( 1)

 . إحترامات للحي ألن في إعماَ القبر منعات لخروج الرائحة الكريهة التي تؤذي الحي  أيضات
قال شكونا إلى رساول اهلل  ( حديث هشام ابن عامر الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
     يوم أحد فقلنا يا رسول اهلل الحفر علينا لكل إنسان شاديد فقاال رساول اهلل   احفاروا

ا انثنين والثالثة في قبر واحد قالوا فمن نقدم يا رسول اهلل قال قدموا أكثارهم  وأعمقوا وادفنو
 . قرانا قال فكان أبي ثالث ثالثة في قبر واحد

 : يفضل اللحد على الشَ ( 1)
ََّ     :قال  أن النبي ( لحديث ابن عباس الثابت في  صحيح السنن األربعة) اللحاد لناا والشا

 . لغيرنا 
قاال  أنه قال في مرضه الذي مات فيه ( وقاص الثابت في  صحيح مسلم حديث سعد ابن أبي )

 .  ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول اهلل  :في مرضه الذي هلك فيه
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 :السنة إدخال الميت من مؤخر  القبر ( 3)
يت مان ِقَباِل   أن عبد اهلل ابن يزيد أدخل الم( لحديث أبي إسحاَ الثابت في  صحيح أبي داود)

 . هذا من السنة : رجلي القبر وقال 
 (بسم اهلل وعلى سنة رسول اهلل)يقول الذي يضعه في لحده ( 4)

كان  أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
 . بسم اهلل وعلى سنة رسول اهلل : إذا وضع الميت في القبر قال 

 :زوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه يجوز لل( 5)
من البقيع فوجادني   رجع رسول اهلل * قالت ( لحديث عائشة الثابت في  صحيح ابن ماجة)

وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال ما ضارك  
 .  لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك

تنبيه :  ال يشترط لمن تولى الدفن أن يكون من المحارم: 
 ورسول اهلل : ، قالشهدنا بنتا لرسول اهلل  :قال( لحديث أنس الثابت في  صحيح البخاري)

فقال (. منكم رجل لم يقارف الليلة هل: )فقال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: جالس على القبر، قال
 .فنزل في قبرها: قال(. فانزل: )أنا، قال: أبو طلحة

يستحب لمن كان عند القبر  أن يحثو من التراب ثالث حثواٍت بيديه جميعات بعد الفراغ من ( 6)
 . سد اللحد 

صلى على جناز  ثام أتاى    أن رسول اهلل ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  البن ماجة)
حماه اهلل تعاالى فاي    وهذا الحديث صححه األلباني ر. الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثالثات 

 . انرواء 
 األمور التي تستحب بعد الفراغ من  الدفن: 
  تاالستغفار للمي( 1)
إذا فرغ من دفان   كان النبي * قال ( لحديث عثمان بن عفان الثابت في  صحيح أبي داود) 

 .  الميت وقف عليه فقال استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فينه اآلن يسأل
 . القبر عن األرل قليالت نحو شبر وال ُيسوى باألرل وذلك لكي ُيميز وال يهان أن يرفع ( 1)
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ُرِفَع قبره  أن النبي ( لحديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيحابن حبان)
 . عن األرل قدر شبر 

 فه أن يجعل القبر مسنمات أي مجعوالت كالسنام بحيث يكون وسطه بارزات على أطرا( 3)
 . مسنمات  رأيت قبر النبي : قال ( لحديث سفيان التمار الثابت في  صحيح البخاري)
 أن ُيعلنم القبر بحجٍر ونحوه ( 4)
أعلم قبر عثماان بان مظعاون     أن رسول اهلل ( لحديث أنس الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 . بصخر  
جواز دفن أكثر من رجٍل في قبٍر واحد : 

 كان النباي  : قال ( د اهلل رضي اهلل عنهما  الثابت في  صحيح البخاريحديث جابر ابن عب)
أيهم أكثر أخذات للقران فيذا ُأشاير  : يجمع بين الرجلين من قتلى أحٍد في الثوب الواحد ثم يقول 

إلى أحدهما قدممه في اللحد وقال أنا شهيٌد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم 
 .لم ُيصلى عليهم يغسملوا و

 استحباب انكثار من ذكر الموت: 
َقاَل َرُسوُل : َقاَل (الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث)

 َيْعِني الَمْوت« َأك ِثُروا ِذك َر َهاِذِم الهلذهاِت»: اهلل 
هل الموت راحة؟ 

 الموت راحة للمؤمن وعذاٌب للكافر 
مساتريح  : )ُمرم عليه بجناز ، فقال أن رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحيني قتاد  أب حديث)

العباد الماؤمن   : )يا رسول اهلل، ما المستريح والمستراح مناه؟ قاال  : قالوا(. ومستراح منه
يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة اهلل، والعبد الفاجر يستريح مناه العبااد والابالد،    

 (.والشجر والدواب
  ال يجوز تمني الموت لضٍر نزل باننسان: 
ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل *  قال قال رسول اهلل  (الثابت في  الصحيحين نسحديث )

به فين كان ال بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحيا  خيرا لي وتوفني إذا كانات الوفاا    
 .  خيرا لي

يجوز تمني الموت خوف ذهاب الدين : 
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اللهُهّم إنهي َأْسَألََّك ِفْعاَل  : َقاَل َرُسوُل اهلل : َقال( الثابت في  صحيح الترمذيابِن َعّباٍس  حديث)
 .ٍنالَخْيراِت وَتْرَك الُمن َكَراِت وُحّب الَمَساِكيِن وْإَذا َأَرْدَت ِبِعَباِدَك ِفت َنةت َفاق ِبْضِني ْإَلْيَك َغْيَر َمف تَّو

اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت ساني وانتشارت   : ضي اهلل تعالىعنه وقول عمر بن الخطاب ر
رعيتي فاقبضني إليك غير ُمضيٍع وال مقصر ، فما جاوز ذلك الشهر حتى قابل  رضاي اهلل   

 .  هتعالى عن
 هل يجوز لنا أن نكره الموت؟ 
 من أحب لقااء : )قال عن النبي ( الصحيحين الثابت فب الثابت في عباد  بن الصامت حديث)

 (.اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه
ليس ذاك، ولكنم الماؤمن إذا حضاره   : )إنا لنكره الموت، قال: قالت عائشة أو بعل أزواجه

الموت ُبشِّر برضوان اهلل وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء اهلل وأحب اهلل 
ر بعذاب اهلل وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكاره  لقاءه، وإن الكافر إذا حضر ُبشِّ

 (.لقاء اهلل وكره اهلل لقاءه
 َّ الموتشد : 
ما أغبط أحدات بهون موت بعد الذي رأيات  : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح البخاري)

 .  من شدِ  موت النبي 
 األشياء التي تنفع الميت بعد موته: 
َوالهِذيَن َجآُءوا ِمن َبْعِدِهْم َيقَّولَّوَن َرّبَنا اغ ِفْر َلَنا َوْنخ َواِنَناا  : )قال تعالى: له دعاء المسلم ( 1)

: ساور  ( ]الهِذيَن َسَبقَّوَنا ِباْنيَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي قَّلَّوِبَنا ِغاله لهلهِذيَن اَمنَّوا  َرّبَنآ ْإنهَك َرُءوف  ّرِحايمٌ 
 [10: اآلية -الحشر 

دعو  المرء المسلم ألخيه بظهار   :قال النبي ( الدرداء الثابت في  صحيح مسلم حديث أبي )
الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه بخير قال الملك الموكل به اماين ولاك   

 .  بمثل
 : قضاء الدين ( 1)
 جاءت إلاى النباي    من ُجهينة  أن امرأ (  الثابت في  صحيح البخاري ابن عباس حديث)

نعام، ُحجِّاي عنهاا،    : )، أفأحجُّ عنها؟ قالولم تحج حتى ماتتإن أمي نذرت أن تحجم، : فقالت
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اقضوا اهلَل الذي لاه، فاينم اهلَل   : نعم، فقال: قالت(. أرأيِت لو كان على أمك دين أكنِت قاِضَيَتُه
ُّ بالوفاء  (.أح

 : قضاء النذر عنه ( 3)
 جاءت إلاى النباي    من ُجهينة  أن امرأ (  ريالثابت في  صحيح البخا ابن عباس حديث)

نعام، ُحجِّاي عنهاا،    : )، أفأحجُّ عنها؟ قالولم تحج حتى ماتتإن أمي نذرت أن تحجم، : فقالت
اقضوا اهلَل الذي لاه، فاينم اهلَل   : نعم، فقال: قالت(. أرأيِت لو كان على أمك دين أكنِت قاِضَيَتُه

ُّ بالوفاء  (.أح
( َوَأن لهْيَس ْلإْلنَساِن ْإاله َما َسَعَى: )قال تعالى: الصالح من األعمال الصالحة  ما يفعله الولد( 4)
 [39: اآلية -النجم : سور ]

 وقد ثبت في السنة الثابتة الصحيحة أن ولد الرجل من كسبه 
إن أطيب ماا أكلاتم مان     :قال النبي أن ( حديث عائشة الثابت في  صحيح السنن األربعة)

 . الدكم من كسبكم كسبكم وإن أو
إذا ماات   :قاال  النباي  أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )

إال من صدقٍة جارية أو علٍم ينتفع به أو ولٌد صالٌح يادعو  : اننسان انقطع عمله إال من ثالث 
 . له 
 فضل التعزية: 
ما مان ماؤمن   * أنه قال  بي الن أن ( الثابت في  صحيح ابن ماجةعمرو بن حزم حديث )

 .  يعزي أخاه بمصيبة إال كساه اهلل سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة
 ألفاظ التعزية: 

مثال أن  ، التعزية تؤدى بأي لفٍظ يحمل على الصبر ويخفف المصيبة ألن هذا هو مقصاودها  
 الثابتة الصحيحة أعظم اهلل أجرك وألهمك صبرك ، وأفضل ألفاظها ما ورد في السنة : يقال 

إن ابناات لاي   إليه،   النبي ابنة أرسلت : قال ( الثابت في  الصحيحينسامة بن زيد حديث أ)
 بأجالٍ  إنم هلل ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده: )السالم، ويقول ُيقرئ، فأرسل قَّبل فأتنا 

 (.ولتحتسب فلتصبرمسمًّى، 
للعزاء  اجتناب صنع أهل الميت الطعام لضيافة الواردين: 
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كنا نعد االجتماا إلى أهل الميت : قال ( حديث جرير ابن عبد اهلل الثابت في  صحيح ابن ماجة)
 .وصنعه الطعام من النياحة 

 من السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه طعام ألهل الميت: 
عي جعفر لما جاء ن: قال ( حديث عبد اهلل ابن جعفر الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

اصنعوا آلل جعفر طعامات فقد أتاهم أمٌر يشاغلهم ، أو أتااهم ماا    :   النبي ابنةحين قتل قال 
 . يشغلهم 

]*[ الحداد على الميت: 
  الحدادمد: 
كنا ننهى أن نحد على ميت فوَ ثالث، إال على  :قالت (الثابت في  الصحيحين أم عطية حديث)

وال نتطيب، وال نلبس ثوبا مصبوغا إال ثاوب عصاب،   زوج أربعة أشهر وعشرا، وال نكتحل، 
وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذ  من كست أظفاار، وكناا   

 .ننهى عن اتباا الجنائز
دخلت على أم حبيباة زوج النباي    :قالت (الثابت في  الصحيحينزينب بنت أبي سلمة  حديث)
سمعت رسول اهلل : ، فقالت ال يحل المرأ  تؤمن باهلل واليوم اآلخر، تحد على ميت : )ليقو

ثم دخلت على زينب بنت جحش، حين تاوفي  (. فوَ ثالث، إال على زوج أربعة أشهر وعشرا
 ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اهلل : أخوها، فدعت بطيب فمست، ثم قالت

آلخر، تحد على ميت فوَ ثالث، إال على زوج ال يحل المرأ  تؤمن باهلل واليوم ا: )على المنبر
 (.أربعة أشهر وعشرا

]*[زيار  القبور : 
 زيار  القبور حكم: 
قبر أماه   زار النبي * قال  (  الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )

ي أن فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واساتأذنته فا  
 . أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فينها تذكر الموت

كنت قد نهيتكم عن زيار  القبور : قال  النبي أن  (  الثابت في  صحيح مسلم حديث بريد  )
 . فزوروها فينها تذكركم اآلخر  
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 النباي  أن  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )
 . لعن اهلل زومرات القبور  :قال 
اداب زيار  القبور : 
 إذا وصل إلى المقابر يدعو بالدعاء المأثور ( 1)

يعلمهام إذا خرجاوا إلاى     كان رسول اهلل * قال  (الثابت في  صحيح مسلم بريد  حديث )
المقابر فكان قائلهم السالم عليكم أهل الديار من الماؤمنين والمسالمين وإناا إن شااء اهلل     

 .  لالحقون أسأل اهلل لنا ولكم العافية
فقلات   أتيت النباي  : قال (  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة)

يا رساول اهلل أي  عليك السالم فين عليك السالم تحية الميت ،قلت  عليك السالم ، فقال ال تقل
قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسانهم  المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس 

 .  لما بعده استعدادا أولئك األكياس
 تحقيَ المقصود منها وهي تذكر  الموت واالعتبار واالستعداد للموت ( 1)
إذا مر المسلم بقبور الظالمين فعليه أن يبكي ويذكر ما كانوا عليه ويتفكار فاي عاقباة    ( 3)

 . الظالمين 
ال : )قاال  أن رساول اهلل   :(لثابت في  صحيح البخااري ا بن عمر رضي اهلل عنهما حديث)

تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باكين، فين لم تكونوا باكين فال تادخلوا علايهم، ال   
 (.يصيبكم ما أصابهم

 : الدعاء لألموات ( 4)
ا مان  كلما  كان ليلته أنها قالت كان رسول اهلل   :(عائشة الثابت في  صحيح مسلم  حديث)

يخرج من اخر الليل إلى البقيع فيقول السالم عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ماا   رسول اهلل 
 .توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد 

 عند القبور األمور التي يحرم فعلها: 
 : يحرم الذبح عند القبور ( 1)
 . ال عقر في انسالم : قال  أن النبي ( ح الترمذيحديث أنس الثابت في  صحي)
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أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشا  بالسيف وهو قائم فنهى النباي  : معنى العقر : { تنبيه}
     عنه ألنهم كانوا إذا مات الميت عقروا عند قبره شا ت أو بعيرات ويقولون إناه كاان يعقار

  .لألضياف فيكافيه بمثل صنيعه بعد وفاته 
 يحرم تجصيص القبر والبناء عليه ( 1)
نهى رساول اهلل  * قال  ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث )
 أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه  . 
 . تبيضه بالجص وهوالجير المعروف بعد بنيه ( : يجصص)
قال لي علي بن أبي طالب رضاي  : قال ( مسلم  حديث أبي الهياج األسدي الثابت في  صحيح)

اهلل تعالى عنه أال أبعثك على ما بعثني به رسول اهلل ، أال تدا صور ت إال طمساتها وال قبارات   
 . مشرفات إال سويته 

 : يحرم الجلوس على القبر ( 3)

اهلل نهى رساول  * قال  ( الثابت في  صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث )
 أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه  . 
ألن *  قال قال رسول اهلل   ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )

 .  يجلس أحدكم على جمر  فتحرَ ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر
لحديث عائشة الثابت في  صحيح )حرمته حيات وذلك ألن القبر بيت الميت المسلم وحرمته ميتات ك

 . كسر عظم الميت ككسره حيات : قال  أن النبي ( أبي داود
 يحرم أن يكتب على القبر شيئ ( 4)
نهى رساول  * قال  ( الثابت في  صحيح ابن ماجةجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث )

 . يكتب على القبر شيئ  أن اهلل 
 إليها يحرم الصال  ( 5)
ال تصلوا إلى القباور  : قال  أن النبي   ( حديث كنهاز بن الحصين الثابت في  صحيح مسلم )

 . وال تجلسوا عليها 
 واألصل في النهي التحريم 

 عندها ولو بدون استقبال  يحرم الصال ( 6)
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األرل * قاال    أن النباي   ( الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي أبي سعيدحديث ) 
 .  ها مسجد إال الحمام والمقبر كل
 يحرم بناء المساجد عليها ( 0)
لعان اهلل  : في مرضه الذي مات فيه  قال  أن النبي (  حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

 . اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر مما صنعوا 
ال تجعلاوا بياوتكم   * :  قال   النبيأن  ( هريرية الثابت في  صحيحيأبي داودأبي حديث ) 

 .  قبورا وال تجعلوا قبري عيدا وصلوا على فين صالتكم تبلغني حيث كنتم
 : يحرم السفر إليها ( 1)
قال ال تَّشدُّ الرحال إال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين)

 ول والمسجد األقصى المسجد الحرام ومسجد الرس: إلى ثالثة مساجد 
يحرم إيقاد السرج عليها لكونه بدعة ال يعرفها السلف الصالح ومن المعلوم شرعا أن كل ( 9)

 . بدعٍة ضاللة كما أن فيها إضاعة المال في غير معنى شرعي 

: قاال   أن النباي  ( حديث العربال بن سارية  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي )
و السمع و الطاعة و أن أمر عليكم عبد حبشي فينه من يعش منكم بعادي  أوصيكم بتقوى اهلل 

فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضاوا  
   . عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فين كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة 

 [ ات األمور فين كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللةو إياكم و محدث ] قوله : الشاهد 
: إن اهلل حارم علايكم  : )قال النبي  :قال ( الثابت في  الصحيحين  المغير  بن شعبة حديث)

قيل وقال، وكثار  الساؤال، وإضااعة    : وكره لكم. عقوَ األمهات ووأد البنات، ومنع وهات
 (.المال

 [ وإضاعة المال] قوله : الشاهد 
 .كسر عظام الميت ألن حرمته ميتات كحرمته حيا  يحرم( 10)
 . كسر عظم الميت ككسره حيات : قال  أن النبي ( لحديث عائشة الثابت في  صحيح أبي داود)
 ضمة القبر: 
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هاذا الاذي    :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح النسائي)
ء وشهده سبعون ألفا من المالئكة ، لقد ُضم ضمةت ثم تحرك له العرش وفتحت له أبواب السما

 . فرج عنه 
إّن للقبر ضغطةت لو كاان أحاٌد   :  قال أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح الجامع )

 .ناجيات منها نجا سعُد ابن معاذ 
سؤال القبر : 
ذا وضع في قبره إن العبد إ*  قال  نبي أن ال ( الثابت في  الصحيحين أنس بن مالكحديث )

ملكان فيقعدانه فيقوالن له ما كنت تقاول   أتاهوتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرا نعالهم قال 
فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد اهلل ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعادك   ؟ في هذا الرجل

ماا  والكافر فيقال لاه  ، وأما المنافَ من النار قد أبدلك اهلل به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا 
فيقول ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال ال دريت وال تليات   ؟ كنت تقول في هذا الرجل

 . ويضرب بمطارَ من حديد ضربةت فيصيح صيحةت يسمعها غير الثقلين 
: *  قاال   نباي  أن ال ( الثابت فاي  الصاحيحين  البراء رضي اهلل عنه  بن عازب  حديث)
يثبات  }: فذلك قوله. يشهد أن ال إله إال اهلل، وأن محمدا رسول اهلل: ل في القبرالمسلم إذا سئ)

 (.{اهلل الذين امنوا بالقول الثابت في الحيا  الدنيا وفي اآلخر 
ْإّن  * قاال   نباي  أن ال( حديث عثمان بن عفان الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)

ااَلِخَرِ  فْيْن َنَجا ِمن ُه َفَما َبْعَدُه َأْيَسُر ِمن ُه، َوْإْن َلْم َين ُج ِمن ُه َفَما َبْعاَدُه   ال َقْبَر َأّوُل َمن ِزٍل ِمْن َمَناِزِل
 .  َأَشّد ِمن ُه

قااَل  : قاالَ  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث)
ُيَقاُل نَحِدِهما ال ُمن َكُر . أَتاُه َمَلكاِن َأْسَوَداِن َأْزَرَقاِن( ْمأْو قاَل َأَحُدكَّ)إَذا قَِّبَر ال َمّيتَّ »: رُسوُل اهلل 

ُهاَو َعْباُد اهلل   : َما كَّن َت َتقَّوُل في هَذا الّرُجِل؟ َفَيقَّوُل َما كااَن َيقَّاولُ  : َفَيقَّواَلِن. َوااَلَخُر النهكيُر
َقْد كَّنها َنْعَلُم َأنهاَك َتقَّاوُل   : َفَيقَّواَلِن. ات َعْبُدُه َوَرُسولَُّهَأش َهُد َأْن اَل ْإَلَه ْإاله اهلل َوَأّن ُمَحّمد. َوَرُسولَُّه

َفَيقَّاوُل  . َنامْ : ثَّّم ُيَقاُل َلُه. ثَّّم ُيَنّوُر َلُه ِفيِه. ثّم ُيف َسُح َلُه في َقْبِرِه سْبُعوَن ذَراعات في َسْبِعيَن. هَذا
ْم َكَنْوَمِة ال َعُروس الهِذي اَل ُيوِقظَُّه إال َأَحّب َأْهِلِه إَلْيِه، َحتهاى  َن: َأْرِجُع ْإَلى َأْهِلي فُأخ ِبُرُهْم؟ َفَيقَّواَلِن

 .«َيْبَعَثُه اهلل ِمْن َمْضَجِعِه ذْلَك
 حكم سب األموات: 
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ال تسبوا األموات فاينهم قاد   : قال  نبي أن ال( ( حديث عائشة الثابت في  صحيح البخاري)
 . أفضوا إلى ما قدموا

مروا بجنااز  فاأثنوا عليهاا     :قال( الثابت في  الصحيحين ك رضي اهلل عنهأنس بن مالحديث)
فقال عمر بن ( وجبت: )ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال(. وجبت: )خيرا، فقال النبي 

هذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له الجنة، وهذا أثنياتم  : )ما وجبت؟ قال: الخطاب رضي اهلل عنه
 (.النار، أنتم شهداء اهلل في األرلعليه شرا، فوجبت له 

 جواز الثناء على الميت بخير: 
أيما مسلم، شهد لاه أربعاة بخيار،    : )قال  النبي  أن( حديث عمر الثابت في  الصحيحين)

ثم لم نسأله عان  (. واثنان: )واثنان، قال: فقلنا(. وثالثة: )وثالثة، قال: فقلنا(. أدخله اهلل الجنة
 .الواحد
ب الموت في أحد الحرميناستحباب طل : 
اللهم ارزقني شاهاد ت  : أن عمر رضي اهلل تعالى عنه قال ( حديث الثابت في  صحيح البخاري)

 . يأتيني اهلل به إن شاء اهلل: ال فقلت أنى هذا ؟ فق.  في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك 
 موت الفجأ  أخذ  أسف للعاصي: 
ماوت      :قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داود حديث عبيد اهلل بن خالد السلمي)

 .  الفجأ  أخذ َّ أسف
 َّ لغيِر العاصي أسف موت الفجأ  ال ُيّعُد أخذ: 
يا رسول اهلل إن أماي  * فقال  أن رجال أتى النبي  ( الثابت في  الصحيحين عائشةلحديث )

 . عنها قال نعم أجر إن تصدقت فهل لها افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت 
أجر من مات له ولد : 
من مات له   :قال  أن النبي  ( لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين)

 . ثالثات من الولد لم يبلغوا الِحن َث كان له حجابات من النار 
علياك   غلبناا : قالت النساء للنبي  : قال( الثابت في  الصحيحين أبي سعيد الخدريحديث )

الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال 
واثنين؟ : فقالت امرأ (. ما منكن امرأ  تقدم ثالثة من ولدها، إال كان لها حجابا من النار: )لهن
 (.واثنين: )فقال



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   159 

 أعمار أمة محمد : 
َأْعَماُر ُأّمِتي َما » :قال  النبي  أن( ي  الصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت ف)

 .« َبْيَن الّستهيَن إلى الَسْبِعيَن َوَأَقلهُهْم َمْن َيُجوُز َذْلَك
 حكم الغسل من تغسيل الميت: 
  النباي   أن( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 . ل ، ومن حمله فليتوضأ من غّسل الميت فليغتس :قال 
فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة : 
ما من مسلم يماوت   :قال  النبي  أن( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح الترمذي)

 . يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إال وقاه اهلل فتنة القبر 
 المؤمن يموت بعرَ الجبين: 
الماؤمن   :قاال   النبي  أن( الثابت في  صحيح الترمذي حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه )

 . يموت بعرَ الجبين 
استعمال العبد الصالح واستدراج العاصي : 
 :قال  النبي  أن( حديث أنس الثابت في  صحيح الترمذي)

ُيَوفهقَُّه ْلَعَمٍل َصااْلٍح  : َكْيَف َيْسَتْعِملَُّه يا رسوَل اهلل؟ قال: اْسَتْعَمَلُه،َ ِقيَل إذا أحب عبداتاهلل ِبَعْبٍد  إن
 .«َقْبَل الَمْوِت

إذا رأيت اهلل تعالى يعطي  :قال  النبي  أن( حديث عقبة ابن عامر الثابت في  صحيح الجامع)
 . العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيٌم على معاصيه فينما ذلك منه استدراج 

 أوالد المسلمين في الجنة: 
ما من مولاوٍد   :قال  النبي  أن( عنه  الثابت في  الصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل )

إال يولد على الفطرِ  فأبواه يهودمانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمةُ  بهيمةت جمعااء  
ِفط َرَ  اللهِه الهِتي َفَطَر النهاَس َعَلْيَها اَل َتْباِديَل   ): هل تحسون فيها من جدعاء ، يقول أبو هرير  

َِ اللهِه َذْلَك الّديُن ال َقّيُمْل  [30: اآلية -الروم : سور ( ]َخل 
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                                كتاب الزكا  

 
  

 حكم الزكا                           
 

 الزكا  فرٌل بالكتاب والسنة وانجماا 
َوَمآ ُأِمُرَوا  ْإاله ْلَيْعُبُدوا  اللهَه ُمخ ِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفاآَء َوُيِقيُماوا  الّصااَلَ     : )قال تعالىقال تعالى 

  [5 / البينة( ]َوُيْؤتَّوا  الّزَكاَ  َوَذْلَك ِديُن الَقّيَمِة
  [43/البقر  ( ]َوَأِقيُموا  الّصاَلَ  َواتَّوا  الّزَكاَ  َواْرَكُعوا  َمَع الّراِكِعيَن):وقال تعالى 

فقاال    أن أعرابيا أتى النباي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين)
تعبُد اهلل وال تشرك به شايات ، وتقايُم الصاال     : ُدلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ، قال 

على هذا ، المكتوبة وتؤدي الزكاَ  المفروضة وتصوم رمضان ، قال والذي نفسي بيده ال أزيُد 
 ( من سره أن ينظر إلى رجٍل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا :   فلما ولى قال  النبي

بن جبل  حين بعثه  لمعاٍذ رسول اهلل  قال ، قال( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 
اهلل و إنك ستأتي قومات أهل كتاب فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال   :إلى اليمن 

أن محمدا رسول اهلل ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمُس صلواٍت 
تؤخذ من  في كل يوٍم و ليلة ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت

   َِ دعاو   أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فين هم أطاعوا لك بذلك فيياك و كرائم أماوالهم و اتا
   . المظلوم فينه ليس بينها و بين اهلل حجاب 

ُأمرتَّ أن أقاتل :قال  النبي  أن(  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 
الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدات رسول اهلل ويقيموا الصال  المكتوبة ويؤتاوا  

 (  صموا دمائهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل الزكا  المفروضة ، فيذا فعلوا ذلك ع
بني انساالم   :قال  النبي  أن(  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 
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  حج الوإقام الصال  وإيتاء الزكا  و رسول اهلل ،على خمس شهاد  أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 
 . وصوم رمضان

من أهال   قال ، جاء رجٌل إلى رسول اهلل ( هلل الثابت في  الصحيحين حديث طلحة بن عبيد ا
 ؟  عان انساالم   ما يقول حتى دنا فيذا هو يسأُل ُيف َقه وال صوتِه وُيَد ُيْعَرفَّ  الرأس ثائُر نجد

قال ال إال أن  ها ؟ غيُر هل عليم :  فقال ،  صلوات في اليوم والليلة خمُس فقال رسول اهلل 
 :قال . فقال ال إال أن تطوا ؟غيره فقال هل عليم . وصيام  رمضان قال رسول اهلل   .اتطوم

فأدبر الرجال   : قال . اقال ال إال أن تطوم ؟ هاغيُر الزكا  فقال هل عليم اهلل  وذكر له رسوُل
 .  أفلح إن صدَ قال رسول اهلل   ، على هذا وال أنقص واهلل ال أزيُد :وهو يقول

 
 زكا  في انسالممنزلة ال

 
للزكا  منزلة عظيمة في انسالم ، وقد قَّرنت بالصال  في إثنين وثمانين موضعات في كتااب اهلل  

 تعالى ، وهي أحُد أركان انسالم الخمس ، 
بني انساالم   :قال  النبي  أن(  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 

  حج الوإقام الصال  وإيتاء الزكا  و رسول اهلل ، وأن محمدا على خمس شهاد  أن ال إله إال اهلل
 . وصوم رمضان

  الترغيب في أداء الزكا:  
الكتاب والسنة طافحان باألدلة الدالة على الترغيب في أداء الزكا  ، وهاكُم قلياُل مان كثيار    

 . وغيٌل من فيل مما ورد في ذلك 
 : تطهير اننسان من رذيلة البخل والطمع (1)

خَّذ  ِمْن َأْمَواْلِهْم َصَدَقةت تََّطّهُرُهْم َوتََّزكهيِهْم ِبَها َوَصّل َعَلْيِهْم ْإّن َصَلَواَتَك َساَكٌن لهُهاْم   : )قال تعالى
 [103/التوبة ( ]َواللهُه َسِميٌع َعِليٌم

 من أخص صفات المحسنين ، { سواَء كانت فرضات أم تطوعات }جعل اهلل تعالى الصدقة (1)
َكانَّوا  َقِليالت ّمن اللهْياِل َماا   (16)اِخِذيَن َمآ اَتاُهْم َرّبُهْم ْإنهُهْم َكانَّوا  َقْبَل َذْلَك ُمْحِسِنيَن : )لىقال تعا

 (11)َوِباألْسَحاِر ُهْم َيْسَتغ ِفُروَن (10)َيْهَجُعوَن
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َه لهلّسآْئِل َوال َمْحُروِم  الذاريات (19)َوِفَي َأْمَواْلِهْم َح
لى إخراج الزكا  من الصفات الواجب توافرها في المؤمنين لكي يشاملهم اهلل  جعل اهلل تعا( 3)

  :تعالى برحمته 
َوال ُمْؤِمنَّوَن َوال ُمْؤِمَناِت َبْعُضُهْم َأْوْلَيآُء َبْعٍل َيْأُمُروَن ِباال َمْعُروِف َوَين َهاْوَن َعاِن    : )قال تعالى 

ّزَكاَ  َوُيِطيُعوَن اللهَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلَاْئَك َسَيْرَحُمُهُم اللهُه ْإّن اللهاَه  ال ُمن َكِر َوُيِقيُموَن الّصاَلَ  َوُيْؤتَّوَن ال
 [01 /التوبة( ]َعِزيٌز َحِكيٌم

 جعل اهلل تعالى إيتاء الزكا  غاية من غايات التمكين في األرل ، (4)
َتُوا  الّزَكااَ  َوَأَمُروا  ِبال َمْعُروِف َوَنَهْوا  الهِذيَن ْإْن ّمكهنهاُهْم ِفي األْرِل َأَقاُموا  الّصاَلَ  َوا: )قال تعالى

  [41 /الحج ( ]َعِن ال ُمن َكِر َوْللهِه َعاِقَبةَّ االَُّموِر
 :نفقة الصدقة مخلوفة ( 5)
ماا مان ياوم    :قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

اللهام  : اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر: قول أحدهمايصبح العباد فيه، إال ملكان ينزالن، في
 (أعط ممسكا تلفا

: أن الخلف هو التيسير لليسرى ، مستفاداًَ من قوله تعالى  :قال انمام ابن حجر في الفتح  ]*[
ََ ِبال ُحْسَنَى [5]َفَأّما َمْن َأْعَطَى َواتهَقَى )  (لليل ا [0( ]َفَسنََّيّسُرُه ْلل ُيْسَرَى [6( ]َوَصّد

والتيسير لليسرى هو التوفيَ ألعمال البر الذي يترتب عليه الثواب في اآلخار  ، وأن معناى   
َوَكاذهَب   [1( ]َوَأّما َمن َبِخاَل َواْساَتغ َنىَ  ) : التلف هو التيسير للعسرى مستفاداًَ من قوله تعالى

 { الليل {} 10}َفَسنََّيّسُرُه ْلل ُعْسَرَى [9]ِبال ُحْسَنَى 
ماا نقصات    :قاال   النبي  أن (ي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحينحديث أب)

 ( صدقة  من مال ، وما زاد اهلل عبدات بعفٍو إال عزا ، وتواضع أحٌد هلل إال رفعه اهلل 
أنفَ ياا   :قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  صحيح الجامع )

 ( لعرش إقالالت بالل وال تخشى من ذي ا
 :الصدقة هي الباقية ( 6)
وهاو يقارأ      النبي أنه إنتهى إلى ( حديث عبد اهلل بن الشخير الثابت في  صحيح مسلم )
 أوتصدقت فأمضيت  إال ما  وهل لك من مالك ، يقول بن ادم مالي مالي : قال (ألهاكم التكاثر)

 ( أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   163 

  :الصدقة فأخبر أن على كل مسلٍم صدقة على سبيل انستحباب على  حث الجبي ( 7)
 مسالمٍ  على كِل: )قال   الجبي أن ( حديث أبي موس  األشعري الثابت  الثابت في  الصحيحين )

فاين لام   : قالوا َيعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدم: يا نبي اهلل، فمن لم يجد؟ قال: فقالواة صدق
بالمعروف، وليمسك عان   فليعمْل: فين لم يجد؟ قال: لملهوف قالوايعين ذا الحاجة ا: يجد؟ قال

 ( الشر، فينها له صدقة
المى من ُسُ كُل :قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين)

علاى   بين االثنين صدقة، ويعين الرجالُ  دُليِعتطلع فيه الشمس،َ  الناس عليه صدقة، كل يوٍم
يخطوهاا   خطوٍ  فيحمل عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكُلدابته 

  (األذى عن الطريَ صدقة إلى الصال  صدقة، ويميطَّ
  :لصاحب الصدقة  النبي دعاء ( 1)
إذا أتااه قاوٌم    النباي   كان: قال ( حديث عبد اهلل بن أبي األوفى الثابت في  الصحيحين ) 

اللهم صلِّ على ال أبي أوفى : اللهم صلِّ على ال فالن فأتاه أبي بصدقته فقال : بصدقتهم قال 
.  
 :الصدقة وإن كانت قليلة يترتب عليها األجُر الوفير ( 9)
َ مان تصادم  ) :قال  النبي  أن (في  الصحيحينالثابت   حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه )

لطيب، فين اهلل يتقبملها بيمينه، ثم يربِّيها لصاحبها اهلل إال ايقبل طيب، وال  من كسٍب ٍ تمر بعدِل
 ( الجبل مثَل تصيُركما يربِّي أحدكم َفلَّومُه، حتى

 . المهر الذي تفطم وشبه به ألنه يزيد زياد  بينة : فلوه 
 منكم من أحادٍ  ليس:قال  النبي  أن( حديث عدي بن حاتم الثابت  الثابت في  الصحيحين ) 

منه فال يرى إال ما قدمم ، وينظار أشاأم    أيمنًّ مان، فينظُرليس بينه وبينه ترُجه إال سيكلمه رُب
  َِّ منه فال يرى إال ما قدمم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بِشا

 (تمر 
 الترهيب من منع الزكا : 

الزكا  ، وهاكُم قليُل من كثير مماا   الكتاب والسنة طافحان باألدلة الدالة على الترهيب من منع
 . ورد في ذلك 
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َوالهِذيَن َيك ِنُزوَن الذهَهَب َوال ِفّضَة َواَل ُينِفقَّوَنَها ِفاي َساِبيِل اللهاِه َفَبشهاْرُهْم ِبَعاَذاٍب      : )قال تعالى
نوُبُهْم َوظَُّهاوُرُهْم َهاَاَذا َماا    َيْوَم ُيْحَمَى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنهَم َفتَّك َوَى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُج (34)َأْليٍم

 التوبة ( /35)( َكَنْزتَّْم ألن فَِّسكَّْم َفذَّوقَّوا  َما كَّنتَّْم َتك ِنُزوَن
 من اتاه اهلل ماالت :قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين

 -قه يوم القيامة، يأخاذ بلهزمتياه   طوِّأقرا، له زبيبتان، ُي ل له ماله شجاعاتثنزكاته ُم فلم يؤدِّ
َواَل َيْحَسَبّن الهِذيَن َيْبَخلَّوَن ِبَمآ } قوله تعالى ثم تال (. كأنا كنُز أنا مالُك: يقول ثم -يعني بشدقيه 

ال ِقَياَماِة َوللهاِه   اَتاُهُم اللهُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْيرات لهُهْم َبْل ُهَو َشّر لهُهْم َسُيَطّوقَّوَن َما َبِخلَّوا  ِبِه َيْوَم 
 [ 110/ال عمران ] { ِميَراثَّ الّسَماَواِت َواألْرِل َواللهُه ِبَما َتْعَملَّوَن َخِبيٌر

ما من صاحب :قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه الثابت في  صحيح مسلم ) 
 فاأحميَ  من ناارٍ  ائُححت له صففًّوال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة ُص ذهٍب

كاان   فاي ياومٍٍْ   ، له  أعيدت  ت رَدكلما َب رُهعليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظُه
 . إما إلى الجنة وإما إلى النار ُهرى سبيلَّفُي العباد سنة حتى يقضى بينَمقداره خمسين ألف 

 لمما توفي رساول اهلل   : قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين) 
كيف تقاتل الناس، وقد قاال رساول اهلل   : أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب، قال عمر  كانو
( : عصم مني مالاه ونفساه إال    قالها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل، فمن

َُّ    واهلل ألقاتلنم من فرمَ بين الصال  : فقال(. بحقه وحسابه على اهلل والزكا ، فاين الزكاا  حا
: قال عمار . القاتلتهم على منعه المال، واهلل لو منعوني عقاالت كانوا يؤدُّونه إلى رسول اهلل 

 .اهلل صدر أبي بكر فعرفت أنه الحَقد شرح فواهلل ما هو إال أن 
 .صغير الماعز  : (عناقات )
والذي نفسي بيده أو و الذي ال  :قال  النبي  أن (حديث أبي ذر الثابت في  صحيح البخاري )

ما من رجٍل تكون له إبٌل أو بقٌر أو غنم ال يؤدي حقها إال أتى بها ياوم  : إله غيره أو كما قال 
القيامة أعظم ما تكون وأسمته تطئوه بأخفافها وتنطحه بقرونها ، كلما جاازت أخراهاا ُردمت   

 ( عليه أوالها حتى ُيقضى بين الناس 
اذا نصنع معه ؟من منع الزكا  فم 
فاي  ) : قال  النبي  أن( حديث معاوية بن حيد  الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي )

 اتجار  ؤممن أعطاها  ، حسابها على فرَ إبٍلال تَّ ، لبون في كل أربعين ابنةَّ ، كل إبل سائمة
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آلل  لايس   ، عز وجل ناربِّّ ماِتَزمن َع عزمة  ماله ،ومن أبى فينا اخذوها وشطر، فله أجرها
 ( منها شيء محمٍد

ُأمرتَّ أن أقاتل :قال  النبي  أن(  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 
الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدات رسول اهلل ويقيموا الصال  المكتوبة ويؤتاوا  

 (  إال بحقها وحسابهم على اهلل  الزكا  المفروضة ، فيذا فعلوا ذلك عصموا دمائهم وأموالهم
 لمما توفي رساول اهلل   : قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  الصحيحين) 
كيف تقاتل الناس، وقد قاال رساول اهلل   : أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب، قال عمر  كانو
( : عصم مني مالاه ونفساه إال    لها قاأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل، فمن

َُّ   فاين  واهلل ألقاتلنم من فرمَ بين الصال  والزكا ، : فقال(. بحقه وحسابه على اهلل الزكاا  حا
: قال عمار . القاتلتهم على منعه المال، واهلل لو منعوني عقاالت كانوا يؤدُّونه إلى رسول اهلل 

 ( أنه الحَ فتَّأبي بكر فعر اهلل صدُرقد شرح فواهلل ما هو إال أن 
على من تجب الزكا  ؟ 

تجب على كل مسلم ُحر مالك النصاب ، وأن يحول الحول على النصاب ، إال في زكا  الازروا  
 /األنعاام  ( ]َواتَّوا  َحقهُه َيْوَم َحَصاِدِه: )والثمار فينه تجب الزكا  فيه يوم حصاده ، لقوله تعالى 

141]  
لايس علاى   :قاال   النبي  أن( ابت في  الصحيحين حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الث) 

 ( المسلم صدقة  في عبده وال فرسه 
ٍَ ليس فيما دون خمسِة) :قال  النبي  أن( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) من  أوس

ٍَ وليس فيما دون خمِس، التمر صدقة  َِ أوا من  وليس فيما دون خمس ذوٍد ، صدقة من الور
  (انبل صدقة 

عليك شيء يعني فاي  وليس   :قال  النبي  أن( ديث علي  الثابت في  صحيح أبي داوود ح)
نصاف  فوحال عليها الحول  كان لك عشرون دينارات فين ،الذهب حتى يكون لك عشرون دينارات

 (  عليه الحول زكا  حتى يحوَل وليس في ماٍل ،فما زاد فبحساب ذلك  ،دينار
وفي الركااز  ) :قال  النبي  أن (ه   الثابت في  الصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل عن) 

 ( الخمس 
 من مات  وعليه زكا  تجب في ماله: 
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 ( النساء/11( َبْعِد َوِصّيٍة ُيوَصَى ِبَهآ َأْو َدْيٍنمن : )قال تعالى: لقول اهلل تعالى في المواريث
  .والزكا  دين قائم هلل تعالى 

أماي   فقاال إنم   اهلل إلى رساول جاء أن رجالت ( حيحين حديث ابن عباس الثابت في  الص) 
 ، نعم : قال ؟هأكنت قاضيم ديٌن َكفقال لو كان على أمم ؟ ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها

ََّ بالقضاء :قال   ( فأقضوا اهلل فاهلل أح
  شرط النية في الزكا   : 

قاال  المة القصد من كل شاائبة ، الزكا  عباد  يشترط لصحتها إخالص النية هلل عز وجل وس
َوَمآ ُأِمُرَوا  ْإاله ْلَيْعُبُدوا  اللهَه ُمخ ِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء َوُيِقيُموا  الّصااَلَ  َوُيْؤتَّاوا  الّزَكااَ     : )تعالى

  [5 / البينة( ]َوَذْلَك ِديُن الَقّيَمِة
بالنياات، وإنماا لكال     األعماُلإنما ) :قال  النبي  أن (حديث عمر الثابت في  الصحيحين )

مان كانات   و إلى اهلل ورسوله،  هجرتهإلى اهلل ورسوله ف ُهما نوى، فمن كانت هجرتَّ امرىٍء
 ( إليه  ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر دنيا يصيبها، أو امرأ  ل هجرته

العماُل   إن اهلل تعالى ال يقبْل :قال  النبي  أن( حديث أبي أمامة الثابت في  صحيح النسائي )
 ( إال ما كان خالصات وابتغي به وجهه 

يجب إخراج الزكا  فورات عند وجوبها :  
 النباي  صاليت وراء  : قال ( حديث عقبة ابن الحارث النوفلي الثابت في  صحيح البخاري)

بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعات فتخطى رقاب الناس إلى بعل حجر نسائه ، ففزا الناس 
 ذكرتَّ شيئات من تباٍر فاأمرتَّ  : رج إليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال من سرعته ، فخ

 .  ( بقسمته
 قبل وجوبها تعجيل أداء الزكا :   
فاي   أن العباس سأل رساول اهلل  ( حديث علي الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه )

 ( تعجيل صدقته قبل أن تحُل فرخص له ذلك 
 الدعااء للُمَزِكي: 

خَّذ  ِمْن َأْمَواْلِهْم َصَدَقةت تََّطّهُرُهْم َوتََّزكهيِهْم ِبَها َوَصّل َعَلْيِهْم ْإّن َصَلَواَتَك َساَكٌن لهُهاْم   : )الىقال تع
  [103/التوبة ( ]َواللهُه َسِميٌع َعِليٌم

 أي أدا لهم : وصل عليهم : الشاهد 
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إذا أتااه قاوٌم    النباي   كان: قال ( حديث عبد اهلل بن أبي األوفى الثابت في  الصحيحين ) 
اللهم صلِّ على ال أبي أوفى : اللهم صلِّ على ال فالن فأتاه أبي بصدقته فقال : بصدقتهم قال 

 ) 
          

      األموال التي تجب فيها الزكا       
 

]*[ أوالت زكا  بهيمة األنعام : 
في كِل : قال  أن النبي   (حديث معاوية بن حيد  الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي) 

 ( إبٍل سائمة ، في كل أربعين ابنة لبون 
الصدقة، التاي   هذه فريضةَّ:  أن أبي بكر كتب له ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

وعشرين مان   أربٍع كِل في: )بها رسوله، على المسلمين، والتي أمر اهلُل اهلل  فرل رسوُل
وثالثاين   وعشرين إلى خمِس شا ، فيذا بلغت خمسات كل خمِس في انبل فما دونها، من الغنم،

 وثالثاين إلاى خماسٍ    فيذا بلغت ساتات  فين لم تكن فابن لبوٍن ذكر ، أنثى، ففيها بنت مخاٍل
الجمال،   قة طروقاةَ وأربعين إلى ستين ففيها ِح وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فيذا بلغت ستات

وسبعين إلى تساعين   عة، فيذا بلغت ستاتَذوسبعين ففيها َج وستين إلى خمٍس فيذا بلغت واحد ت
ففيها بنتا لبون، فيذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فيذا 

لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معاه   زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتَّ
 . أن يشاء ربها، فيذا بلغت خمسا من انبل ففيها شا من انبل فليس فيها صدقة، إال إال أربٌع

فريضاة  هاذه  كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري )
من بلغت عنده من انبل صدقة الجذعاة، وليسات عناده    : )الصدقة، التي أمر اهلل رسوله 

. ن إن استيسرتا له، أو عشرين درهماا معها شاتي جذعة، وعنده حقه، فينها تقبل منه ويجعُل
ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فينها تقبل مناه الجذعاة،   

  .( أو شاتين َ عشرين درهماتويعطيه المصدم
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اليمن أماره أن   ىلما وجهه إل أن النبي  ( حديث معاذ الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 
يعناي  ) ن كل ثالثين تبيعات أو تبيعه ، ومن كل أربعين ُمسننة ، ومن كل حالم يأخذ من البقر ،م

 ( ثياب تكون باليمن ) دينارات أو عدله من المعافر ( محتلم 
فريضاة  هاذه  كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري )

في سائمتها إذا كانت أربعاين إلاى    : غنموفي صدقة ال) :رسوله  بها الصدقة، التي أمر اهلل
شاتان، فيذا زادت علاى   ففيها عشرين ومائة شا ، فيذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين

مائتين إلى ثالثمائة ففيها ثالث شياه، فيذا زادت على ثالثمائة ففي كل مائة شا ، فايذا كانات   
 ( .هادقة إال أن يشاء رُبواحد ، فليس فيها ص سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاٍ 

  ما ال يؤخذ في الزكا : 
لمعاذ بن جبل  حين بعثه  رسول اهلل  قال ، قال( الصحيحين الثابت في   حديث ابن عباس) 

إنك ستأتي قومات أهل كتاب فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل و   :إلى اليمن 
ا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمُس صلواٍت أن محمدا رسول اهلل ، فين هم أطاعو

تؤخذ من  في كل يوٍم و ليلة ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت
َِ دعاو      أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فين هم أطاعوا لك بذلك فيياك و كرائم أماوالهم و اتا

   . جاب المظلوم فينه ليس بينها و بين اهلل ح
فريضاة  هاذه  كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري )

، ر، وال تيٌسٍاَوَع ، وال ذاتَّمة ِرفي الصدقة َه رُجخ وال ُي: )رسوله  بها الصدقة، التي أمر اهلل
   (َإال ما شاء المصدِّ

 

  الصدقة الجمُع و التفريَ خشيةتحريم :  
فريضاة  هاذه  كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  الثابت في  صحيح البخاري  حديث أنس)

ٍَ جمُعوال ُي ):رسوله  بها الصدقة، التي أمر اهلل خشاية   باين مجتماعٍ   َّفرموال ُي بين متفر
  (وما كان من خليطين، فينهما يتراجعان بينهما بالسوية ،الصدقة
 الخيل زكا ليس في : 
لايس علاى   ) قاال   أن النبي ( اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين  حديث ابن عمر رضي) 

 ( المسلم صدقةت في عبده وال فرسه 
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]*[ زكا  النقدين الذهب والفضة : ثانيات: 
 نصاُب الذهب: 
عليك شايء يعناي فاي    ليس :  قال أن النبي ( حديث علي الثابت في  صحيح أبي داوود )

وحال عليها الحول ففيهاا   فيذا كان لك عشرون دينارات ، الذهب حتى يكون لك عشرون دينارات
 (  زكا  حتى يحول عليه الحول وليس في ماٍل ،فما زاد فبحساب ذلك ،نصف دينار

 نصاُب الفضة: 
فريضاة  هذه كتب له : أن أبا بكر رضي اهلل عنه(  حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري )  

العشر، فين لم تكان   ربُع( في مائتي درهم)قة في الرمو ):رسوله  بها الصدقة، التي أمر اهلل
 (إال أن يشاء ربها صدقةإال تسعين ومائة فليس فيها 

 زكا  حلي المرأ : 
فرأى في يادي   دخل علي رسول اهلل : قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح أبي داوود )

ٍَ  : قاال  ، لك ياا رساول اهلل   أتزيُن فقلت صنعتهنم ؟ ما هذا يا عائشة : فقال فتخات من ور
 ( قال هو حسبك من النار ، أو ما شاء اهلل ،قلت ال ؟ أتؤدين زكاتهن

]*[ زكا  عرول التجار : ثالثات :   
َه ّمْعلَّوٌم: )تعالى قوله  المعارج(15)لهلّسآْئِل َوال َمْحُروم( 14)َوالهِذيَن ِفَي َأْمَواْلِهْم َح

لمعاذ بن جبل  حين بعثه  رسول اهلل  قال ، قال( ن حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحي) 
إنك ستأتي قومات أهل كتاب فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل و   :إلى اليمن 

أن محمدا رسول اهلل ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمُس صلواٍت 
تؤخذ من  لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت في كل يوٍم و ليلة ، فين هم أطاعوا

َِ دعاو      أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، فين هم أطاعوا لك بذلك فيياك و كرائم أماوالهم و اتا
 ( المظلوم فينه ليس بينها و بين اهلل حجاب 

]*[ زكا  الخارج من األرل :رابعات: 
 [1]  زكا  الزروا والثمار : 

( ) َأّيَها الهِذيَن اَمنََّوا  َأن ِفقَّوا  ِمن َطّيَباِت َما َكَسْبتَّْم َوِمّمآ َأخ َرْجَنا َلكَّام ّماَن األْرِل   َي: )قال تعالى
 ( 160 /البقر  
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َوُهَو الهِذَي َأنَشَأ َجنهاٍت ّمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنهخ َل َوالاّزْرَا ُمخ َتِلفاات ُأكَّلَّاُه    : )قال تعالى
 تَّوَن َوالّرّماَن ُمَتَشاِبهات َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه كَّلَّوا  ِمن َثَمِرِه ْإَذا َأث َمَر َواتَّوا  َحقهُه َيْوَم َحَصااِدِه َوالَ َوالّزْي

 ( 141 /األنعام  )( تَّْسِرفََّوا  ْإنهُه اَل ُيِحّب ال ُمْسِرِفيَن
فيماا ساقت   ) :ل قاا  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

  (قي بالنضح نصف العشر، العشر، وما ُسأو كان عثرياتالسماُء والعيون 
ٍَ  ليس فيما دون خمسِة ):قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )   أوسا

ٍَ  ذوٍد من الورَ صدقة، وليس فيما دون خماسِ  من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أوا
 (من انبل صدقة

ألصناف التي تؤخذ منها الزكا  في زكا  الزروا والثمار ا : 
بعثهماا   أن رسول اهلل  : عن أبي موسى ومعاذ ( صحيحة الحديث أبي ُبرد  في السلسلة ) 

الحنطة ) على اليمن يعلمان الناس أمَر دينهم فأمرهم أن ال يأخذوا الصدقة إال من هذه األربعة 
 ( ، والشعير ، والتمر ، والزبيب 

 نصاب الزروا والثمار:    
فيماا ساقت   ) :قال  أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 

  (قي بالنضح نصف العشر، العشر، وما ُسأو كان عثرياتالسماُء والعيون 
ٍَ  ليس فيما دون خمسِة) :قال  النبي  أن( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )   أوسا

ٍَ وليس فيما دون خمِس، التمر صدقة من  َِ أوا  وليس فيما دون خمس ذوٍد ، صدقة من الور
  (من انبل صدقة 

 وقت وجوب زكا  الزروا والثمار : 
{ يحممر و يصفر } بدو الصالح )  في الثمار 
يشتد الحب بحيث أنك إذا غمستها لم تنغمس )في الحبوبو 
نهى عن بياع الثمار    أن النبي ( بت في  الصحيحين حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثا)

 ( حتى يبدو صالحها ، نهى البائع والمبتاا 
نهى عن بيع الثمر حتى يزهو ، فقلنا ألنس  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين )
 ( ما زهوها ؟ قال تحممُر وتصفنُر ، أريت إن منع اهلُل الثمَر بم تستحَل مال أخيك : 
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نهى عن بيع العنب حتى  أن النبي ( يث أنس الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي حد) 
 ( يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد 

تقدير النصاب في النخيل واألعناب بالخرص دون الكيل : 
غازو    غزونا مع النبي  : ) قال( حديث أبي حميد الساعدي الثابت في  صحيح البخاري ) 

(. اخرصاوا : )ألصاحابه  لها، فقال النبي  في حديقٍة وادي القرى، إذا امرأ  تبوك، فلما جاء 
  (  أحصي ما يخرج منها: )أوسَ، فقال لها عشرَ وخرص رسول اهلل 

 :زكا  الركاز [ 1]
الذي يؤخذ من غير أن ُيطلب بماٍل كثير أو مؤونة كثير  ( المدفون من كنوز الجاهلية ) الركاز 

 .كثير ومؤونة كثير  فأصيب مر  وأخَّطئ مر  فليس بركاز  ، أما ما ُيطلب بماٍل
 مقدار الزكا  في الركاز: 

 يجب في الركاز الخمس قليلة وكثير  ، ويجب على الفور فال يشترط فيه حول وال نصاب ، 
العجمااُء  : ) قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 ( والبئُر ُجبار ، والمعدن ُجبار ، وفي الركاز الخمس  ُجرحها ُجبار ،
 

 مصارف الزكا 
     

ْإنهَما الّصَدَقاتَّ ْلل فََّقَراِء َوال َمَساِكيِن ):مصارف الزكا  ثمانية أصناف ، حصرها اهلل في قوله تعالى
ِميَن َوِفي َسِبيِل اللهِه َواْبِن الّسِبيِل َفِريَضاةت  َوال َعاِمِليَن َعَلْيَها َوال ُمَؤلهَفِة قَّلَّوُبُهْم َوِفي الّرَقاِب َوال َغاِر

 ( 60/التوبة  )( ّمَن اللهِه َواللهُه َعِليٌم َحِكيٌم
الفرَ بين الفقراء والمساكين : 
 ( أقل من النصف ) الذين ال يجدون شيئات ، أو يجدون بعل الكفاية ( الفقراء ) 
 . النصف ، ودون الكفاية يجدون نصف الكفاية أو أكثر من ( المساكين ) 
من هم العاملون عليها ؟ 

هم الُسعا  ، الذين يوليهم انمام في جمع الزكا  من أهلها وصرفها إلى مساتحقيها ، ويادخل   
 . فيهم الحفظة لها والرعا  لألنعام والكتبة لديوانها 

من هم المؤلفة قلوبهم ؟ 
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 : المؤلفة قلوبهم أقسام 
صفوان بن أمية من غنائم ُحنين وقد   النبي سالمه ، كما أعطى منهم من ُيعطى رجاء إ( 1)

فلم يزل يعطيني حتى صار أحبم الناس إليم بعد :  ) كان شهدها مشركات ، قال صفوان بن أمية 
 ( الثابت في  صحيح مسلم ( )أن كان ابغل الناس إليم 

حناين جماعاة ليحسان     ومنهم من ُيعطى ليحسن إسالمه ، ويثبت قلبه ، كما أعطى يوم( 1)
إناي   )  قال رسول اهلل ( حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في  صحيح مسلم  ) إسالمهم ، 

 (  في نار جهنم  منه خشية أن يكب في النار على وجهه إليم وغيره أحبُّ ألعطي الرجَل

 ومنهم من ُيعطى لما ُيرجى من إسالم نَّظَرائِه ( 3)

دقات ممن يليه ، أو ليدفع عن حوز  المسلمين الضارر مان   ومنهم من ُيعطى ليجبي الص( 4)
 . أطراف البالد 

 ( : َوِفي الّرَقاِب: )المقصود بقوله تعالى 
المقصود بهم الرقيَ ، ويشمل المكاتبون ، فيعطى المكاتبون من مال الزكا  ما (  َوِفي الّرَقاِب)

( األرقاء غيار المكااتبون   ) ذلك يكون عونات لهم بعد اهلل في فك رقابهم من الرَ ، ويشمل ك
 فُيشترون من مال الزكا  وُيعتقون ، ( َوِفي الّرَقاِب: )ألنهم داخلون في عموم قوله تعالى 

 النباي  أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 
َ  على اهلل عونه : ) قال  المكاتاب الاذي يرياد األداء ،    المجاهُد في سابيل اهلل ، و : ثالث  ح

 (  والناكح الذي يريد العفاف
 (َوال َغاِرِميَن: )المقصود بقوله تعالى : 

 من استدان فأصبح مدينات عليه دين ، : الغارم هو 
  أصيب رجل في عهد رسول اهلل :قال ( الثابت في  صحيح مسلم   أبي سعيد الخدريحديث )

 النبي ل ابتاعها فكثر دينه فقا في ثماٍر  (تصدقوا عليه ) عليه فلام يبلاغ    فتصدَ الناُس
 ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إال ذلك) لغرمائه   النبي  فقال ذلك وفاء دينِه

 ؟(  اْبِن الّسِبيِل)من هو 
هو المسافر المنقطع به السفر ، نعطيه من مال الزكا  ما ُيوصله إلى بلده حتاى  (  اْبِن الّسِبيِل)

 . ، وال نقول له اقترل ألنك غني ، بشرط أن يكون سفره في طاعة  لو كان غنيات
 يجوز للُمَزكِّي أن يدفع الزكا  ألقاربه الذين  ال تلزمه مؤنتهم: 
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الّصَدَقةَّ على ) :     قال   أن النبي ( حديث سلمان بن عامر الثابت في  صحيح الترمذي ) 
 (    ِثن َتاِن صَدَقة  وِصَلة المْسِكيِن َصَدَقة  وِهَي على ِذي الّرِحِم 

أيجزُئ عني )   سألتَّ رسول اهلل (  حديث زينب امرأ  ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 
نعم ، لها أجران أجاُر  :   من الصدقة النفقة على زوجي وأيتاٍم في حجري ؟ قال رسول اهلل 

 ( القرابة وأجُر الصدقة 
 تدفع الزكا  إلى هاشمي ال: 

أشرف النااس نسابات فاال     ، وال محمٍد   ع الزكا  لهاشمي ، ألنهم من ال محمدات ال تدف
 ُيعطون من الزكا  إكرامات لهم ألن الزكا  أوساخ الناس ، 

إنم : ) قال  أن النبي ( حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 ( لناس الصدقة ال تنبغي آلل محمٍد إنما هي أوساخ ا

ؤتى ُي رسول اهلل  كان) قال ،( الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  حديث )  
من تمر، فجعال   ، حتى يصير عنده كوماتبتمرههذا بتمره وهذا  رام النخل، فيجُئبالتمر عند ِص

فنظر  والحسين رضي اهلل عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمر  فجعله في فيه، الحسُن
  (ال يأكلون الصدقة   أما علمت أن ال محمد: )فأخرجها من فيه، فقال  إليه رسول اهلل 

 قطعه وقطف الثمر ( صرام النخل )
أبي هريار    حديث )  أن النبي( الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  حديث ) 

التمار    إلى أهلي، فأجُد ي ألنقلُبإن): قال   أن النب( الصحيحين رضي اهلل عنه  الثابت في  
  (على فراشي، فأرفعها آلكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ساقطةت
تنبيه : إذا تحولت الصدقة إلى هدية جاز للنبي   ، أن يأكلها 
َ به على برير ، قاال هاو   صدِّتَّ لحٍمُأتَي ب  أن النبي( الصحيحين أنس الثابت في  حديث ) 

  (ولنا هدية وهو عليها صدقة
 ألنه غنٌي بغناه ال يجوز للولد أن يدفع زكاته إلى والده: 
أن  ( ابن ماجاه  ي الثابت في  صحيح جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهللحديث )

أنات ومالاك    : يا رسول اهلل إن لي ماال وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقاال ل قا رجالت
 ( ألبيك
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 زكاته فليس بكنز ما أدى: 
خرجنا مع عبد اهلل بن عمر رضاي  : قال  (خالد بن أسلم الثابت في  صحيح البخاري حديث ) 

َوالهِذيَن َيك ِنُزوَن الاذهَهَب َوال ِفّضاَة َواَل   ) :عن قول اهلل تعالى  أخبرني: اهلل عنهما، فقال أعرابي
: قال ابن عمر رضي اهلل عنهما رضي اهلل عنهماا  (َأْليٍم ُينِفقَّوَنَها ِفي َسِبيِل اللهِه َفَبشهْرُهْم ِبَعَذاٍب

نزل الزكا ، فلما أنزلات جعلهاا اهلل   قبل أن تَّ ذلكله، إنما كان  زكاتها فويٌل من كنزها فلم يؤدِّ
  ( لألموال هراتطَّ
 الصدقة من كسٍب طيب: 
مان   :قاال   النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)

اهلل إال الطيب، فين اهلل يتقبملها بيمينه، ثام يربِّيهاا   يقبل طيب، وال  من كسٍب ٍ تمر َ بعدِلتصدم
 ( الجبل مثَل تصيُرلصاحبها كما يربِّي أحدكم َفلَّومُه، حتى

 :قاال   النباي   أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  صحيح مسلم  )
َيا َأّيَها :)قال تعالىَطّيٌب واَل َيق َبُل إاله َطّيبات، َوْإّن اهلل أَمَر الُمْؤِمِنيَن ِبَما أَمَر ِبِه الُمْرَسِليَن، إّن اهلل )

َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  ): تعالى  َوقاَل(الّرُسُل كَّلَّوا ِمَن الطهّيَباِت َواْعَملَّوا َصاْلحات إني ِبَما َتْعَملَّوَن َعِليٌم
ُيِطيُل الّسَفَر أش َعَث  ََذَكَر الّرُجَل ثم( ِمن َطّيَباِت َما َرَزق َناكَّْم َواش كَُّروا  للهِه ْإن كَّن تَّْم ْإّياُه َتْعُبُدوَن كَّلَّوا 

َوَمط َعُمُه َحَراُم، َوَمل َبُسُه َحَراٌم َوغَّاِذَي ِباال َحَراِم َفاانهى    يارب يارب إَلى الّسَماِء  يهأغ َبَر َيُمّد َيَد
  .لهَجاُب ُيْسَت
 إخراج الطيب في الصدقة: 

(  َلن َتَنالَّوا  ال ِبّر َحتهَى تَّن ِفقَّوا  ِمّما تَِّحّبوَن َوَما تَّن ِفقَّوا  ِمن َشْيٍء َفْيّن اللهَه ِباِه َعِلايمٌ  ): )تعالى قال 
 ( 91 /ال عمران )
َكَسْبتَّْم َوِمّمآ َأخ َرْجَنا َلكَّم ّماَن األْرِل َواَل   َيَأّيَها الهِذيَن اَمنََّوا  َأن ِفقَّوا  ِمن َطّيَباِت َما: )تعالى ولهقو

 )( َحِميادٌ َتَيّمُموا  ال َخِبيَث ِمن ُه تَّن ِفقَّوَن َوَلْستَّْم ِبآِخِذيِه ْإاله َأن تَّغ ِمُضوا  ِفيِه َواْعَلُمَوا  َأّن اللهَه َغِناّي  
 ( 160/البقر  

من نخل  بالمدينة ماالت األنصار حة أكثَّكان أبو طل :قال  (الصحيحين أنس الثابت في  حديث ) 
يادخلها   وكاان رساول اهلل    ، وكانت مستقبلة المسجد اء ،رَحْيإليه َب أموالِه وكان أحُب ، 

َلن َتَنالَّوا  ال ِبّر َحتهَى تَّن ِفقَّوا  ِمّماا  ) نزلت هذه اآليةُأفلما  : قال أنس ، فيها طيب ويشرب من ماٍء
يا رسول فقال   قام أبو طلحة إلى رسول اهلل ( ِمن َشْيٍء َفْيّن اللهَه ِبِه َعِليٌم تَِّحّبوَن َوَما تَّن ِفقَّوا 
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َلن َتَنالَّوا  ال ِبّر َحتهَى تَّن ِفقَّوا  ِمّما تَِّحّبوَن َوَما تَّن ِفقَّوا  ِمن َشاْيٍء  ): تبارك وتعالى يقول إن اهلل اهلل 
رها عند اهلل خهُزها ووإنها صدقة هلل أرجو برماء رَحْيَب أموالي إليم وإن أحبم (  َفْيّن اللهَه ِبِه َعِليٌم

 ، رابح رابح ذلك ماٌل ذلك ماٌل بٍخ   قال رسول اهلل أراك اهلل ، فضعها يا رسول اهلل حيث ، 
 أفعُل يا رساول اهلل  : ،فقال أبو طلحة  وإني أرى أن تجعلها في األقربين، ما قلت  قد سمعتَّو

 (  ه وبنى عمهفقسمها أبو طلحة في أقارب
جواز إنفاَ المال كله في وجوه البر : 
ال حسد : )قال  النبي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري ) 

: فسمعه جاٌر له فقال  اهلل القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار،علمه  رجٌل: إال في اثنتين
يهلكه في الحَ ورجل اتاه اهلل ماالت فهو  ٌن فعملتَّ مثل ما يعمل ،ليتني أوتيتَّ مثل ما ُأوتَي فال

 ( ليتني أوتيتَّ مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتَّ مثل ما يعمل : ، فقال رجل 
أَمَرَنا رُسوُل اللهاِه  ) :قال ( الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي  الخطاب نعمر بحديث )
 َذْلَك ِع ََ َّ َوَواَف َّ َأَبا َبك ٍر إْن َسَبق تَُّه َيْوماات، قااَل َفِجْئاتَّ    أْن َنَتَصّد ن ِدي َماالت َفقَّل تَّ الَيْوَم أْسِب

: َما َأْبق ْيَت ألْهِلَك؟ قَّل تَّ ِمث َلُه، َوَأتى َأُبو َبك ٍر ِبكَّّل َما ِعن َدُه، فقاالَ  ِبِنْصِف َماْلي فقاَل َرُسوُل اللهِه 
 (   ؟ فقاَل َأْبَقْيتَّ َلُهُم اللهَه َوَرُسوَلُه، قَّل تَّ واهلل اَل َأْسِبقَُّه ْإلى َشْيٍء َأَبداتيا أَبا َبك ٍر َما َأْبَقْيَت ألْهِلَك

 الصدقة حال الصحة أعظم أجرات: 
  إلاى النباي   جاء رجٌل  :قال( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

َ وأنت الثابت في  صحيح شحيح، أن تصدم: )قال؟ أجرات أعظُم الصدقِة يا رسول اهلل، أُي: فقال
كذا، وقاد   كذا، ولفالٍن لفالٍن: مهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلتالغنى، وال تَّ تخشى الفقر وتأمُل

  (كان لفالن
المسارعة بالصدقة وكراهية التسويف: 

  فكال  التاؤد : )قال   النبي أن ( حديث سعد بن أبي وقاص الثابت في  صحيح أبي داوود ) 
  (شيٍء خير إال عمل اآلخر  

 :قال   النبي أن  (الخزاعي الثابت في  الصحيحين حارثة بن وهب  حديث) 
: ، يقول الرجال   هامن يقبلَّ بصدقته فال يجُد ، يمشي الرجُل زماٌن فينه يأتي عليكم تصدمقوا، ) 

 (  لو جئت أمس لقبلتَّها أما اليوَم فال حاجَة لي بها 
 بالشيء القليل الصدقة ولو: 
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مان  ) :قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)
اهلل إال الطيب، فين اهلل يتقبملها بيمينه، ثام يربِّيهاا   يقبل طيب، وال  من كسٍب ٍ تمر َ بعدِلتصدم

 ( الجبل مثَل تصيُرلصاحبها كما يربِّي أحدكم َفلَّومُه، حتى
إال  مان أحادٍ  ليس مانكم  )  :قال  النبي  أن (ث عدي بن حاتم الثابت في  الصحيحينحدي)

مناه   م وينظر أشأَمفينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدم ، ليس بينه وبينه ترجمان ربهسيكلمه 
َِ   فاتقوا الناارَ  ، ِهوجِه تلقاَء م وينظر بين يديه فال يرى إال الناَرفال يرى إال ما قدم  ولاو بشا

 (   .تمر 
 من اداب الصدقة أن يتصدَ بيمينه وأن يخفيها : 
َساْبَعة   ):قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)

َ ِعَباَدِ  اهلل، َوَرُجفيْ ْإَماٌم َعاِدٌل، َوَشاٌب َنَشَأ : ُيِظلهُهُم اهلل في ِظلهِه َيْوَم اَل ِظّل ْإاله ِظلهُه  ٌل َقل ُبُه ُمَعله
 منصٍبَوَرُجٌل َدَعت ُه امرأ  َذاتَّ عليه ،  َوَتَفّرَقايه َعَل اهلل اْجَتمَعا َوَرُجاَلِن َتَحاّبا في ، ِجِداالَمْسفي 

ََ ِبَصَدَقٍة َفَأخ َفاَها َحتهى ال َتْعَلَم ِشَمالَُّه َما تَّن  ، َوَجَماٍل َفَقاَل ْإنهي َأَخافَّ اهلل َّ َيِمينَُّه َوَرُجٌل َتَصّد ، ِف
  (َوَرُجٌل َذَكَر اهلل َخاْليات َفَفاَضت  َعْيَنُه 

صدقةَّ السر تَّطفاُئ غضاب    ):قال  النبي  أن (حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح الجامع)
 ( الرب ، وصلةَّ الرحم تزيُد في العمر ، وفعُل المعروف يقي مصارا السوء

االستعفاف عن المسألة : 
من  العليا خيٌر اليُد ):قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحينحزام حكيم ابن حديث )

ه اهلل، ومان  عفنا غنى، ومن يستعفف ُي عن ظهِر الصدقِة اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخيُر
 (   يستغن يغنه اهلل

على  وهوقال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحينحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما )
هاي   العلياا  اليُدفمن اليد السفلى،  العليا خيٌر اليُد)المنبر ، وذكر الصدقة و التعفف و المسألة 

 ( هي السائلة  اليد السفلىالمنفقة ،و 
َفَأْعَطاُهْم،   رسول اهلل َأّن َناسات ِمَن األن َصاِر َسَألَّوا (الثابت في  الصحيحين َأِبي َسِعيٍدحديث ) 

َما َيكَّوُن ِعن ِدي ِمْن َخْيٍر َفَلْن َأّدِخَرُه َعن كَّْم، َوَمْن  : َحتى َنِفد ما عنده فقال ْعطاُهْم، ثَّّم َسألَّوه َفَأ
 اتَخْير عطاءاتيستعفف ُيِعفهُه اهلل، َوَمْن َيْسَتغ ِن ُيغ ِنِه اهلل، َوَمْن َيَتَصّبْر ُيَصّبْرُه اهلل، َوَما ُأْعِطَي أَحٌد 

 (   ِمَن الّصْبِر َوَأْوَسَع
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والذي  ):قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)
ه، فيساألَ  رجاالت  له من أن يأتَي على ظهره، خيٌر له، فيحتطبمْبنفسي بيده، ألن يأخذ أحدكم َح

  (عهَنأو َم أعطاُه
 ما أكال أحادٌ   ):قال   النبي أن( حديث المقدام بن معد يكرب الثابت في  صحيح البخاري )

  (من عمل يده من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي اهلل داود كان يأكُل قط، خيٌر طعاٌم
) :قاال   النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  صحيح مسلم  )

 ( كان زكرياء نجارات 
لايس   ):قال  النبي  أن (لصحيحينحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  ا)

إنماا المساكيُن     ، والتمرتان واللقمتان والتمر َّ على الناس ترده اللقمةَّ الذي يطوفَّ المسكيُن
 (  يسأل الناسف وال يقوُم فيتصدَ به يغنيه وال يفطُن غنًى الذي ال يجُد
  (َن النهاَس ْإل َحافات َيْسَألَّوال )إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرأوا  إن شئتم ) وفي رواية 

كراهية المسألة : 

 لاي أن ال يساألَ   من يكفْل ):قال  النبي  أن( حديث ثوبان الثابت في  صحيح أبي داوود )
 (  شيئاالناس  له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان ال يسأُل وأتكفُل الناس شيئات

ليستغن أحدكم عن النااس   ):قال  النبي  أن( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح الجامع )
 ( بقضيب سواك 

من أصابته ) :قال  النبي أن ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 
أو  عاجالٍ  ومن أنزلها باهلل أوشك اهلل له بالغنى إما بموٍت ، فاقته ْدَسفاقة فأنزلها بالناس لم تَّ

 ( غنى عاجل
 وال سائل غير مشرٍفأن يكون جواز أخذ المال لمن ُأعطيه بشرط : 
 سمعت عمر بن الخطاب : قال ( في  الصحيحينالثابت حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 

خذه، إذا جاءك : )من هو أفقر مني فقال أعطِه ، فأقوُليعطيني العطاَء كان رسول اهلل : يقول
  (ه نفسكبِعت  تَّ، وما ال، فالذُهوال سائل، فخَّ ، وأنت غير مشرٍفمن هذا المال شيٌء

  ذم من سأل الناس تكثرات: 
 ما يزاُل) :قال  النبي  أن( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت   الثابت في  الصحيحين)

  (لحم ةََّعْزليس في وجهه ُم الناس، حتى يأتي يوم القيامِة يسأُل الرجُل
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من سأل )  :قال  النبي  أن( الثابت في  صحيح مسلم   أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 
 (  فليستقل أو ليستكثر فينما يسأل جمرات الناس تكثرات

 إعطاء الصدقة للمتعفف: 
لايس   ):قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)

إنماا المساكيُن     ، والتمرتان واللقمتان والتمر َّ على الناس ترده اللقمةَّ الذي يطوفَّ المسكيُن
 (  يسأل الناسف وال يقوُم فيتصدَ به يغنيه وال يفطُن غنًى الذي ال يجُد

 كراهية الرجوا في الصدقة  : 
لنا مثاُل الساوِء    ليس ):قال  النبي  أن (حديث ابن عباس الثابت   الثابت في  الصحيحين)

 ( الذي يعوُد في ِهبته كالكلِب يعوُد في قيئه 
ص على الدنيا ألنه يفسد الدين كراهية الحر : 
ال  ):قاال   النباي   أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)

 ( في ُحِب الدنيا وطوِل األمل : يزاُل قلب الكبير شابات في اثنين 
مان   البن ادم وادياات  أنلو  ):قال  النبي  أن (حديث أنس الثابت   الثابت في  الصحيحين)

 (  اهلل على من تاب ويتوُب ، بن ادم إال الترابا يمأل جوفَّ لنو نواديا أحبم أن يكون له ذهٍب 
َماا ِذْئَبااِن َجاْئَعااِن    ) :قال  النبي  أن( الثابت في  صحيح الترمذي َكْعِب بِن َماْلِك حديث ) 

 ( َماِل َوالشهَرِف ْلِدِيِنهَغَنِم ِبَأف َسَد لَها ِمْن ِحْرِص ال َمرِء َعَلى ال  علىُأْرِساَل
 القناعة كنز ال يفنى   :   
قد أفلح من أسالم و  ) :قال  النبي  أن( حديث عبد اهلل بن عمر الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 ( ُرزَ كفافات و قننعه اهلل بما اتاه 
اللهم  ):قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)

 . أي شيٌء يسُد الرمَ ( ارزَ ال محمدات قوتات 
ليس ) :قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين) 

 ( الغنى عن كثرِ  العرل ولكن الغنى غنى النفس 
ح مانكم  من أصب ):قال  النبي  أن( حديث عبيد اهلل بن محصن الثابت في  صحيح الجامع ) 

 ( امنات في سربه معافى في جسده عنده قوتَّ يومه فكأنما حيزت له الدنيا 
 التحريل على الصدقة و الشفاعة فيها:   



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   109 

إذا أتااه طالاُب    قال ، كان رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين   تحديث أبي موسى الثاب)
 ( لسان نبيه ما أحب  اشفعوا تؤجروا ويقضي اهلل على: ) حاجٍة أقبل على ُجلسائه فقال 

 الصدقة على األقارب أعظم أجرات: 
 الصدقة على األقارب أعظم أجرات ألن فيها أجُر الصدقة و أجر القرابة ، 

من  ماالت     بالمدينة األنصار ُركان أبو طلحة أكث :قال  (الصحيحين أنس الثابت في  حديث ) 
يدخلها  وكان رسول اهلل  ، ت مستقبلة المسجدوكان اء ،رَحْيإليه َب أموالِه وكان أحُب نخل ، 

َلن َتَنالَّوا  ال ِبّر َحتهَى تَّن ِفقَّوا  ِمّماا  ) نزلت هذه اآليةُأفلما  : قال أنس ، فيها طيب ويشرب من ماٍء
ول يا رسفقال   قام أبو طلحة إلى رسول اهلل ( تَِّحّبوَن َوَما تَّن ِفقَّوا  ِمن َشْيٍء َفْيّن اللهَه ِبِه َعِليٌم

َلن َتَنالَّوا  ال ِبّر َحتهَى تَّن ِفقَّوا  ِمّما تَِّحّبوَن َوَما تَّن ِفقَّوا  ِمن َشاْيٍء  ): تبارك وتعالى يقول إن اهلل اهلل 
رها عند اهلل خهُزها ووإنها صدقة هلل أرجو برماء رَحْيَب أموالي إليم وإن أحبم (  َفْيّن اللهَه ِبِه َعِليٌم

 ، رابح رابح ذلك ماٌل ذلك ماٌل بٍخ   قال رسول اهلل أراك اهلل ،  فضعها يا رسول اهلل حيث، 
 أفعُل يا رساول اهلل  : ،فقال أبو طلحة  وإني أرى أن تجعلها في األقربين، ما قلت  قد سمعتَّو

 (  فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه
إذا أنفاَ   ):قاال   النبي  أن (حديث أبي مسعود األنصاري الثابت   الثابت في  الصحيحين)

 ( الرجُل على أهله يحتسبها فهو له صدقة 
   رساول اهلل أنها أعتقت وليد ت في زماان  ( حديث ميمونة الثابت   الثابت في  الصحيحين)

 ( لو أعطيِتها أخوالك كان أعظُم ألجرك : ) فقال 
 باي  الن أن (رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخااري    عن سعد بن أبي وقاصحديث )

 (.إنك لن تنفَ نفقة تبتغي بها وجه اهلل إال أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك :قال 
دينااٌر   ):قاال   النباي   أن (في  صحيح مسلم  الثابت  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه )

اٌر أنفقته في سبيل اهلل ، و ديناٌر أنفقته في رقبة ، و ديناٌر تصدقت به على المسلمين ، و دينا 
 ( أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرات الذي أنفقته على أهلك 

الّصَدَقةَّ على ) :     قال   أن النبي ( حديث سلمان بن عامر الثابت في  صحيح الترمذي ) 
 (    المْسِكيِن َصَدَقة  وِهَي على ِذي الّرِحِم ِثن َتاِن صَدَقة  وِصَلة 
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أيجزُئ عني )   سألتَّ رسول اهلل (  الصحيحين   حديث زينب امرأ  ابن مسعود الثابت في) 
نعم ، لها أجران أجاُر  :   من الصدقة النفقة على زوجي وأيتاٍم في حجري ؟ قال رسول اهلل 

 ( القرابة وأجُر الصدقة 
 صدقة المرأ  على زوجها وولدها: 
   رساول اهلل  سألتَّ: قالت ( الثابت   الثابت في  الصحيحينبن مسعود زينب امرأ  حديث ) 

لهاا  :     رساول اهلل ؟ قاال  في حجري على زوجي وأيتاٍم من الصدقة النفقةعني  ئأيجز
  (القرابة  أجُرو الصدقة أجران، أجُر

 ثبوت أجر المتصدَ إن وقعت في غير أهلها:   
 ):قاال    رسول اهلل أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)
َ صدِّتَّ ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارَ، فأصبحوا يتحدثون رجل قال)

اللهم لك الحمد، ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في ياد زانياة،   : على سارَ، فقال
اللهم لك الحمد، علاى زانياة؟ ألتصادقن    : َ الليلة على زانية، فقالصدِّفأصبحوا يتحدثون تَّ

: َ على غني، فقاال صدِّفوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تَّ. بصدقة، فخرج بصدقته
َ : تي فقيل لهاللهم لك الحمد، على سارَ، وعلى زانية، وعلى غني، فُأ  أما صدقتك على ساار

فلعلاه  : ناها، وأما الغناي فلعلها أن تستعف عن ِز: عن سرقته، وأما الزانية فلعله أن يستعفن
  (، فينفَ مما أعطاه اهلليعتبُر

إذا حكم الحااكم  ):قال   النبي أن (في  الصحيحينالثابت  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه )
  (فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

تحذير لمن يتخول في مال اهلل بغير حَ سواء في الزكا  أو غيرها : 

إن ناساات   ):قاال    النبي أن (البخاريحديث خولة األنصارية الثابت   الثابت في  صحيح )
 ( فلهم الناُر يوم القيامة  ٍَيتخوضون في ماِل اهلل بغير ح

 ال تحل الصدقة للقوي المكتسب: 
ال ) :قاال   النبي أن ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

 ( تحُل الصدقةَّ لغنٍي وال لذي ِمرٍ  َسِوي 
 صدقة الجارية الفضل: 
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 ):قاال   النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  صحيح مسلم  )
صدقٍة جارية ، أو علٍم ُينتفع به ، أو ولٍد صاالٍح  : إذا مات اننسان انقطع عمله إال من ثالثة 

 ( يدعوا له 
 

 زكا  الفطر
 

]*[ من رمضان ، وهي واجبة على كل فرٍد مان  هي الزكا  التي تجب بالفطر  :زكا  الفطر
 المسلمين صغيرات أو كبيراَّ ، ذكرات أو أنثى ، حر أو عبد ، 

زكاا    قال ، فرل رسول اهلل ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 
 يرو الصغير و الكب نثىاألذكر و ال العبد والحر ومن شعير على  من تمر أو صاعات صاعاتالفطر 

 (  أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصال  بهامن المسلمين أمر 
 حكمة زكا  الفطر: 

 شرعت زكا  الفطر طَّهر  للصائم من اللغو والرفث وطعمةت للمسكين ، 
زكاا       اهلل  فرل رسوُل ( الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجه بن عباس حديث )

 من أداها قبل الصال  فهاي زكاا    ف ، للمساكين عمةتوطَّ للصائم من اللغو والرفث هر تالفطر طَّ
 ( مقبولة ومن أداها بعد الصال  فهي صدقة من الصدقات 

شروط وجوب زكا  الفطر : 
 :انسالم ( 1)
لمعاذ بن جبل  حين بعثه  رسول اهلل  قال ، قال( الصحيحين الثابت في   حديث ابن عباس) 

تاب فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل و  إنك ستأتي قومات أهل ك :إلى اليمن 
أن محمدا رسول اهلل ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمُس صلواٍت 
في كل يوٍم و ليلة ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت تؤخذ من 

َِ دعاو     أغنيائهم فترُد على فقرائهم ، ف ين هم أطاعوا لك بذلك فيياك و كرائم أماوالهم و اتا
   . المظلوم فينه ليس بينها و بين اهلل حجاب 

 . و المقصود المسلمين (  أن اهلل قد فرل عليهم صدقةت: )الشاهد 
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أن يكون عنده فضل صاا يوم العيد وليلته عن قوته وقوت عياله وحوائجه األصلية مان  ( 1)
 وثياب ونحو ذلك ،  مسكن وخادم ودابة

مان الياد    العليا خيارٌ  اليُد ):قال  النبي  أن (في  الصحيحينالثابت حكيم ابن حزام حديث )
ه اهلل، ومن يساتغن  عفنغنى، ومن يستعفف ُي عن ظهِر الصدقِة السفلى، وابدأ بمن تعول، وخيُر

 (   يغنه اهلل
مصرف زكا  الفطر : 

 ، ال تَّدفع زكا  الفطر إال للمساكين 
زكاا       اهلل  فرل رسوُل ( الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجه بن عباس حديث )

 من أداها قبل الصال  فهاي زكاا    ف ، للمساكين عمةتللصائم من اللغو والرفث وطَّ هر تالفطر طَّ
 ( مقبولة ومن أداها بعد الصال  فهي صدقة من الصدقات 

 وقت وجوب صدقة الفطر: 
بغروب الشمس ليلة العيد ، وذلك ألنها تسمى صدقة الفطر ، فتضاف إليه ،  تجب صدقة الفطر

والفطر من رمضان يتحقَ بغروب الشمس ليلة العيد ،ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوٍم أو يومين 
إخاراج  ، ويحرم يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين  ، فلقد كان ابن عمر رضي اهلل عنهما 

 . صدقة الفطر بعد الصال 
زكاا    قال ، فرل رسول اهلل ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين ) 

 و الصغير و الكبير نثىاألذكر و ال العبد والحر ومن شعير على  من تمر أو صاعات صاعاتالفطر 
 (  أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصال  بهامن المسلمين أمر 

زكاا       اهلل  فرل رسوُل ( أبي داوود وابن ماجه  الثابت في  صحيحيبن عباس حديث )
 من أداها قبل الصال  فهاي زكاا    ف ، للمساكين عمةتللصائم من اللغو والرفث وطَّ هر تالفطر طَّ

 ( مقبولة ومن أداها بعد الصال  فهي صدقة من الصدقات 
علياه أمرناا   من عمل عمالت ليس )     النبي أن ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 ( فهو رد 
مقدار إخراج صدقة الفطر : 

 ( أي من قوت البلد ) صاعات من طعام 
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صادقة   قال ،كَّنا نخرج في عهاد  رساول اهلل   ( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 
 (  وكان طعامنا الشعير و الزبيب و األقط و التمر : صاعات من طعام ، قال أبو سعيد  الفطر
 الفطر طعامات  إخراج زكا: 
صادقة   قال ،كَّنا نخرج في عهاد  رساول اهلل   ( حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 

 (  وكان طعامنا الشعير و الزبيب و األقط و التمر : صاعات من طعام ، قال أبو سعيد  الفطر
  زكاا     اهلل  فرل رسوُل ( الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجه بن عباس حديث )

 من أداها قبل الصال  فهاي زكاا    ف ، للمساكين عمةتللصائم من اللغو والرفث وطَّ هر تالفطر طَّ
 ( مقبولة ومن أداها بعد الصال  فهي صدقة من الصدقات 

 
 صدقة التطوا

 

 دعا انسالم إلى الصدقة وحلم عليها بأسلوب يستهوي األفئد  ، ويبعث الهممات
 ،إلى اغتنام الفرص قبل الممات 

ّمَثُل الهِذيَن ُين ِفقَّوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللهِه َكَمَثِل َحّبٍة َأنَبَتت  َسْبَع َساَناِبَل ِفاي كَّاّل    ): قال تعالى 
 ( 161 /البقر   )( ُسنُبَلٍة ّمَئةَّ َحّبٍة َواللهُه ُيَضاِعفَّ ْلَمن َيَشآُء َواللهُه َواِسٌع َعِليٌم

ال  )( ل ِبّر َحتهَى تَّن ِفقَّوا  ِمّما تَِّحّبوَن َوَما تَّن ِفقَّوا  ِمن َشْيٍء َفْيّن اللهَه ِبِه َعِليٌمَلن َتَنالَّوا  ا: )قال تعالى
 ( 91 /عمران 

اِمنَّوا  ِباللهِه َوَرُسوْلِه َوَأنِفقَّوا  ِمّما َجَعَلكَّم ّمْسَتخ َلِفيَن ِفيِه َفالهِذيَن اَمنَّوا  ِمنكَّْم َوَأنَفقَّاوا   : )قال تعالى
 ( 0 /الحديد  )( َأْجٌر َكِبيٌر َلُهْم

ماا مان ياوم    ):قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
اللهام  : اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر: يصبح العباد فيه، إال ملكان ينزالن، فيقول أحدهما

  (أعط ممسكا تلفا
  :قال  النبي  أن (الثابت في  الصحيحين  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت )
اهلل إال الطيب، فين اهلل يتقبملهاا بيميناه، ثام    يقبل طيب، وال  من كسٍب ٍ تمر َ بعدِلمن تصدم)

 ( الجبل مثَل تصيُريربِّيها لصاحبها كما يربِّي أحدكم َفلَّومُه، حتى
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 منكم من أحادٍ  ليس:قال   النبي أن( حديث عدي بن حاتم الثابت  الثابت في  الصحيحين ) 
منه فال يرى إال ما قدمم ، وينظار أشاأم    أيمنًّ مان، فينظُره ليس بينه وبينه ترُجإال سيكلمه رُب

  َِّ منه فال يرى إال ما قدمم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بِشا
 (تمر 
أنواا الصدقات : 

نوا معين من أنواا البر بل هي عامة في كل معرفة ، فاين كال    ليست الصدقة قاصر  على
 . معروٍف صدقة 

 مسالمٍ  على كِل: )قال   الجبي أن ( حديث أبي موس  األشعري الثابت  الثابت في  الصحيحين )
فاين لام   : قالوا َيعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدم: يا نبي اهلل، فمن لم يجد؟ قال: فقالواة صدق

بالمعروف، وليمسك عان   فليعمْل: فين لم يجد؟ قال: عين ذا الحاجة الملهوف قالواي: يجد؟ قال
 ( الشر، فينها له صدقة

 .المستغيث سواء أكان مظلومات أم عاجزاً  ( الملهوف ) 
 أنواا الصدقات النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

بين االثنين صدقة،  دُليِعتطلع فيه الشمس،َ  صدقة، كل يوٍم سالمى من الناس عليهُ كُل ):قال  
على دابته فيحمل عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيباة صادقة،    ويعين الرجُل

  (األذى عن الطريَ صدقة يخطوها إلى الصال  صدقة، ويميطَّ خطوٍ  وكُل
 أي المفاصل ( ُسالمى )
ما من مسلم يغرس غرسا أو ) :قال  النبي  أن (الصحيحين حديث أنس الثابت   الثابت في )

 (يزرا زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إال كان له به صدقة
  إلاى النباي   جاء رجٌل  :قال( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

َ وأنت الثابت في  صحيح شحيح، دمأن تص: )؟ قالأجرات أعظُم الصدقِة يا رسول اهلل، أُي: فقال
كذا، وقاد   كذا، ولفالٍن لفالٍن: مهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلتالغنى، وال تَّ تخشى الفقر وتأمُل

 (كان لفالن
 أي وقت أفضل في صدقة التطوا ؟  

 يزيد فضلها في عشر ذي الحجة ، : يزيد فضلها في أزمان و أمكنة ، بالنسبة للزمان 
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الصاالح   العمُل ما من أياٍم ):قال  النبي  أن (اس الثابت في  صحيح البخاريحديث ابن عب) 
وال  : وال الجهاد فاي سابيل اهلل قاال    إلى اهلل من هذه األيام يعني أيام العشر قالوا فيها أحُب

 (  يرجع من ذلك بشيءلم  ثم بنفسه ومالهيجاهد  خرجأحُد في سبيل اهلل إال  الجهاُد
 . يزيد فضلها في الحرمين المكي و المدني لشرف المكان  :وبالنسبة للمكان 

متى تَّسن صدقة التطوا ؟ 
من  العليا خيٌر اليُد ):قال  النبي  أن (الثابت   الثابت في  الصحيحينحكيم ابن حزام حديث )

ه اهلل، ومان  عفنا غنى، ومن يستعفف ُي عن ظهِر الصدقِة اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخيُر
 (   غنه اهللُي يستغن
 ال يجوز لإلنسان أن يتصدَ صدقة تطوا وينقص كفاية من يعول: 
كفى بالمرء إثما ) قال رسول اهلل ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

 (   أن يضيع من يقوت
 

 
 

 
  كتاب الصيام  

 

 

 

 

 

حكم الصيام : 

 ،  الصيام واجٌب بالكتاب والسنة وانجماا
 )( َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  كَِّتَب َعَلْيكَُّم الّصَياُم َكَما كَِّتَب َعَلى الهِذيَن ِمن َقْبِلكَّْم َلَعلهكَّْم َتتهقَّوَن: )قال تعالى 

 (113 /البقر  
 أي فَّرل ( كَّتب : ) الشاهد 

ِس َوَبّيَناٍت ّمَن ال ُهَدَى َوال فَّْرَقاِن َفَمان  َشْهُر َرَمَضاَن الهِذَي ُأن ِزَل ِفيِه ال قَّْراُن ُهًدى لهلنها: )قال تعالى
ُم ال ُيْسَر َشِهَد ِمنكَُّم الشهْهَر َفل َيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريضات َأْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّد   ّمْن َأّياٍم ُأَخَر ُيِريُد اللهُه ِبكَّ
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 /البقار    )( ُروا  اللهَه َعَلَى َما َهَداكَّْم َوَلَعلهكَّْم َتش اكَُّرونَ َواَل ُيِريُد ِبكَُّم ال ُعْسَر َوْلتَّك ِملَّوا  ال ِعّدَ  َوْلتََّكّب
115) 

 واألصل في األمر الوجوب ، (  َفَمن َشِهَد ِمنكَُّم الشهْهَر َفل َيُصْمُه: )الشاهد 
بني انسالم  ) :قال  النبي  أن(  الصحيحين الثابت في  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 

  حج الوإقام الصال  وإيتاء الزكا  و رسول اهلل ،ن ال إله إال اهلل وأن محمدا على خمس شهاد  أ
 (  وصوم رمضان

من أهل  قال ، جاء رجٌل إلى رسول اهلل ( الصحيحين الثابت في   حديث طلحة بن عبيد اهلل) 
 ؟  ن انساالم ع ما يقول حتى دنا فيذا هو يسأُل ُيف َقه  وال صوتِه وُيَد ُيْعَرفَّ  الرأس ثائُر نجد

قال ال إال أن  ها ؟ غيُر هل عليم :  فقال ،  صلوات في اليوم والليلة خمُس   فقال رسول اهلل
 :قال . فقال ال إال أن تطوا ؟غيره فقال هل عليم . وصيام  رمضان  قال رسول اهلل   .اتطوم

فأدبر الرجل  : قال . ان تطومقال ال إال أ ؟ هاغيُر الزكا  فقال هل عليم   اهلل  وذكر له رسوُل
 (  أفلح إن صدَ   قال رسول اهلل   ، على هذا وال أنقص واهلل ال أزيُد :وهو يقول

 وأجمعت األمة على وجوب الصيام ، وانجماا ُحجة ، 
إن اهلل ال ) قال   النبي أن ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الترمذي ) 

 ( و أمة محمٍد على ضاللة يجمع أمتي ، أ
 فضُل الصيام: 
 يقي من المعاصي في الدنيا ويقي من النار يوم القيامة ،: الصيام وقاية (1)
قال اهلل عز : )قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 صوِم فيذا كان يوُم جنةَّ والصياُم ، فينه لي وأنا أجزي به بن ادم له إال الصياُم عمِل كُل :وجل 
والاذي   مرتين ،  أو قاتله فليقل صائٌم أحُد شاتمهفين  وال يجهل  خبصأحدكم فال يرفث وال ي

وللصاائم   ، عند اهلل يوم القيامة من رياح المساك   نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيُب
 (  إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه : فرحتان يفرحهما

أي وقاية ، وقاية من المعاصي في الدنيا ووقاية مان الناار ياوم    (  جنةَّ والصياُم: )الشاهد 
 القيامة ،

 : الصيام له أجٌر عظيم (1)
ُمرني بأمٍر ينفعني اهلل به ،   للنبي أنه قال ( حديث أبي أمامة الثابت في  صحيح النسائي ) 
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 ( عليك بالصيام فينه ال مثل له : قال 
 : صيام مما يتقى به من النار ال( 3)
من صام يومات في سبيل اهلل َبعمد  :قال   النبي أن  (حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين ) 

 ( اهلل وجهه عن النار سبعين خريفات 
أي سبعين سنة ، وإنما خص فصل  الخريف عان ساائر   (بسبعين خريفات ) المقصود{ تنبيه } 

  .نه ُيجنى فيه الثمار الفصول ألنه أزكى الفصول أل
 : في الجنة باب خاٌص للصائمين ( 4)
في الجنة ثمانية أباواب ،  ) :قال   النبي أن  (حديث سهل بن سعد الثابت في  الصحيحين ) 

 ( فيها باٌب ُيسمى الريمان ال يدخله إال الصائمون 
  :الصوم من وسائل التعفف لمن ال يستطيع الزواج ( 5)
فقاال   شيئات شبابا ال نجُد  النبي كنا مع : قال  (د الثابت في  الصحيحين حديث ابن مسعو) 

 للبصر وأحصُن يا معشر الشباب، من استطاا الباء  فليتزوج، فينه أغُل):  لنا رسول اهلل 
  (للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فينه له وجاء

 : الصوم شفاعة  مقبولة ( 6)
الصياُم و القران : ) قال   النبي أن ( لثابت في  صحيح الجامع حديث عبد اهلل بن عمرو ا) 

يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فيه 
 ( فيشفنعان : ، ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، قال 

 . أي فتقبل شفاعتهما ( فيشفنعان )
م رمضان فضل صيا: 
مان صاام   : )قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

، من قام رمضان إيمانات واحتسابات، غفر له ما م من ذنبه، غفر له ما تقدمواحتسابات رمضان إيمانات
 ( تقدمم من ذنبه

فضل شهر رمضان : 
 : قت أبواب جهنم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة و غل( 1)
إذا دخال  : )قاال    النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 ( و سلسلت الشياطين  رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب جهنم
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 : رمضان شهر الغفران والعتَ من النيران ( 1)
: قاال    النباي  أن  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت فاي  صاحيح مسالم     ) 
إذا اجتناب   ما بيانهنم  الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات  الصلواتَّ)

 (   الكبائر
َرِغاَم  : )قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الترمذي ) 

َم َأن فَّ َرُجٍل َدَخَل َعَلْيِه َرَمَضاُن ثَّّم ان َساَلَخ َقْباَل َأْن   أن فَّ َرُجٍل ذَِّكْرتَّ ِعن َدُه َفَلْم ُيَصّل َعَلّي، َوَرِغ
 (  َوَرِغم َأن فَّ َرُجٍل َأْدَرَك ِعن َدُه َأَبَواُه الِكَبَر َفلْم ُيْدِخاَلُه ال َجنهَة. ُيغ َفَر َلُه

  النباي  أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الترمذي وابن ماجاه  ) 
 يراِنّن وغَّلهَقت  َأْبَواُب الِناإذا كان َأّوُل َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفهَدِت الشهَياِطيُن وَمرَد َّ الِج) :قال 

َ  منها باٌب وُيَناِدي ُمَناٍد يا َباِغَي الَخْيِر أق ِبال  ، فلم ُيف َتْح منها باٌب  وفَّتهَحت  أبواُب الَجنهِة فلم ُيغ َل
  وهلل ُعَتَقاء ِمَن النهار وذلك كَّّل َلْيَلٍة ،شهّر َأق ِصْرَويا َباِغَي ال

 رمضان دور  تدريبية على الصبر ، وما ُأعطَي أحد عطاءات خيرات و أوسع من الصبر ، ( 3)  

شاهُر  )  :قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح النسائي ) 
 ( صوُم الدهر  الصبر وثالثة أياٍم من كل شهر

 متى يجب صيام رمضان: 
 : يجب صيام رمضان بواحد  من أمرين 

 ( إما رؤية هالل رمضان ، أو إكمال غَّر  شعبان ثالثين ) 
ُصاوُموا  : )قاال    النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 ( ثالثيَنفأكملوا عد  شعبان   ْيكَّمَعَل غَّبَيْلُرْؤيِتِه وَأف ِطُروا ْلُرْؤيِتِه فْين 
  (ثالثيَنفأكملوا عد  شعبان من الغباو  وعدم الفطنة ، و المقصود إذا لم يظهر الهالل (  غَّبَي)
النهي عن صيام يوم الشك : 
 ال يتقادمنم : )قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

   (، فليصم ذلك اليومُهكان يصوم صوَم أو يومين، إال أن يكون رجٌل يوٍم كم رمضان بصوِمأحُد
من صام اليوم الذي َيشُك فيه فقد ) أنه قال ( حديث عمار الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 (  عصى أبا القاسم 
يكفي في رؤية هالل رمضان شاهد واحد   : 
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تراءى الناُس الهالل ) قال ( حيح أبي داوود حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  ص) 
 ( أني رأيتَُّه فصاَمُه وأمر الناَس بصيامه  فأخبرتَّ رسول اهلل 

لكن ال يجب عليه  يستحب الصيام للصبي دون البلوغ: 
عاشوراء إلى  غداَ  أرسل النبي : )قالت  (حديث الربيع بنت ُمَعوٍذ الثابت في  الصحيحين ) 

فكناا  : قالات ، فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصام  ن أصبح مفطراتم،أن قرى األنصار
من العهن، فيذا بكى أحادهم علاى الطعاام     لهم اللعبَة صبياننا، ونجعُل ُمه بعد، ونصوِّنصوُم

 ( حتى يكون عند انفطار ذلك  أعطيناُه
القلام عان    رفع: )قال  أن النبي ( حديث علي الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

 ( عن المجنون حتى ُيفيَ   عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و  :ثالث 
أركان الصيام :  

 : للصوم ركنين متالزمين 
 َوَمآ ُأِمُرَوا  ْإاله ْلَيْعُبُدوا  اللهَه ُمخ ِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء َوُيِقيُموا  الّصاَلَ ): النية ، لقوله تعالى ( 1)

 (5 /البينة  )( َوُيْؤتَّوا  الّزَكاَ  َوَذْلَك ِديُن الَقّيَمِة
 )(  اَل ُيَؤاِخذَّكَُّم اللهُه ِباللهغ ِو ِفَي َأْيَماِنكَّْم َوَلَاِكن ُيَؤاِخذَّكَّم ِبَماا َعقهادتهُم األْيَمااَن    ): وقوله تعالى 

 (19 /المائد  
بالنياات  األعمال  إنما : ) قال أن النبي ( حديث عمر بن الخطاب  الثابت في  الصحيحين ) 

لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن وإنما 
 (  فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأ  

  .لي رمضانفي صوم الفرل البد أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من ليا{ تنبيه } 
من لم ُيجمع الصايام  : ) قال   النبي أن ( حديث حفصة الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 ( قبل الفجر فال صيام له 
 . من انجماا وهو إحكام النية و العزيمة ( ُيجمع )
 فتَّجزئ نية النهار ، ( : أما في صيام التطوا ) 
: ذات يوٍم فقال  دخل عليم رسول اهلل : ) قالت ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 (  فيني صائم : عندكم طعام ؟ قلنا ال ، قال 
 انمساك عن الطعام و الشراب و سائر المفطرات من طلوا الفجر إلى غروب الشمس ، (1)
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ِط األْسَوِد ِمَن ال َفْجاِر ثَّاّم   َوكَّلَّوا  َواش َرُبوا  َحتهَى َيَتَبّيَن َلكَُّم ال َخْيطَّ األْبَيُل ِمَن ال َخْي: )تعالى ولهقل
 (110 /البقر   )( َأِتّموا  الّصَياَم ْإَلى الهلْيِل

َوكَّلَّوا  َواش َرُبوا  َحتهاَى َيَتَباّيَن   )لما نزلت : قال ( حديث عدي بن حاتم الثابت في  الصحيحين ) 
د و إلى عقاٍل أبيل فجعلتهما تحت عمدتَّ إلى عقاٍل أسو( َلكَُّم ال َخْيطَّ األْبَيُل ِمَن ال َخْيِط األْسَوِد

فذكرتَّ له ذلك ، فقال  وسادتي فجعلتَّ أنظر في الليل فال يتبين لي ، فغدوتَّ على رسول اهلل 
 ( إنما ذلك سواُد الليل وبياُل النهار : 
 الذين ُيرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية فقط:  

 : هم  الذين ُيرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية فقط
الشيخ الكبير ، و المرأ  العجوز ، و المريل الذي ال ُيرجى بارؤه ، و أصاحاُب األعماال    ) 

 الشاقة الذين ال يجدون متسعات من الرزَ غير ما يزاولونه من أعمال ، 
 َوَعَلى الهِذيَن ُيِطيقَّوَنُه ِفْدَية  َطَعاُم): في قوله تعالى  (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 

ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير و المرأ  الكبيار  ال يساتطيعان أن يصاوما    : قال ( ِمْسِكيٍن
 ( فيطعمان مكان كل يوٍم مسكينات 

فلعدم القادر  ،   المريل الذي ال ُيرجى برؤهأما الشيخ الكبير و المرأ  الكبير  فظاهر ، وأما 
 (16 /التغابن  )(َفاتهقَّوا  اللهَه َما اْسَتَطْعتَّْم ):لقوله تعالى 

الحامل و المرضع إذا أفطرتا فماذا يجب عليهما ؟ 
 الحامل و المرضع إذا أفطرتا فماذا يجب عليهما ؟  :مسالة 

إذا كانت ال تَّطيَ الصوم ، أي ال تستطيعه ، أو كانت تستطيعه ولكن تخاف  الحامل أو المرضع
 ( طعام وعليها ان( ) فلها الفطر مع عدم القضاء : ) على ولدها 

 :  دليلُ  الفطر مع عدم القضاء 
إن اهلل ) :قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي  ابن عباس حديث ) 

 ( وضع عن المسافر شطر الصال  ، وعن المسافر و الحامل و المرضع الصوم أو الصيام 
نه ال قضااء إذا أفطارت   إن اهلل وضع الصوم عن الحامل و المرضع مما يدل على أ: الشاهد 

 الحامل أو المرضع ، 
 : دليل انطعام 
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َوَعَلى الهِذيَن ُيِطيقَّوَناُه  ): في قوله تعالى ( الثابت في  صحيحي أبي داوود  ابن عباسحديث ) 
 ( أثبتت للحبلى و المرضع :قال ( ِفْدَية  َطَعاُم ِمْسِكيٍن

كانات فاي    (ِذيَن ُيِطيقَّوَنُه ِفْدَية  َطَعاُم ِمْسِكيٍنَوَعَلى اله)أن هذه اآلية في سور  البقر  : الشاهد 
بداية فرل الصيام ، وكان من يستطيع الصوم ُمخير بين أن يصوم و أن يفطر وُيطعم مسكين 

 )( َفَمن َشِهَد ِمانكَُّم الشهاْهَر َفل َيُصاْمهُ   : )عن كل يوٍم أفطره ، ثم نَّسخ هذا الحكم بقوله تعالى 
الحكم أصبح مثبتات غير منسوخ للحبلى و المرضع بأنهما إذا أفطرتاا  لكن هذا ( 115 /البقر  

 . تطعم مسكينات عن كل يوم 
من ُيرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء فقط: 

، و  الماريل الاذي ُيرجاى بارؤه    : )الذين ُيرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء هم 
 ( المسافر 

 ( 114 /البقر   )( ِريضات َأْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّد   ّمْن َأّياٍم ُأَخَرَفَمن َكاَن ِمنكَّم ّم): لقوله تعالى 
  هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر ؟ 

 : األصل في المسألة أنه يجوز الصوم في السفر و الفطر ، فقد جاءت السنة بهما جميعات 
ُيعب الصاائم علاى    فلم  النبي  كنا نسافر مع : قال (حديث أنس الثابت في  الصحيحين ) 

 ( المفطر وال المفطر على الصائم 
باي   أجادُ أنه قال يا رسول اهلل ( حديث حمز  بن عمرو األسلمي الثابت في  صحيح مسلم  ) 

من اهلل فمن أخاذ   هي رخصة  فقال رسول اهلل  ؟ ناحُج في السفر فهل عليم على الصياِم قو ت
  (ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه بها فحسٌن

إن اهلل )  :قاال    النبي أن  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع  ) 
 ( يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 

 ( الصوم أم الفطر ) أيهما أفضل في السفر : ويبقى النظر 
ة على التفصيل و القول الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة وتجتمع فيه األدلة ، أن المسأل

 : اآلتي 
 الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم ُيعرل عن الرخصة ، ( 1)
في يوٍم حاٍر حتى يضَع   النبي قال خرجنا مع   (حديث أبي الدرداء الثابت في الصحيحين ) 

 ( وابن رواحه  الرجُل يدُه على رأسه من شدِ  الحر وما فينا صائم غال ما كان من النبي 
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حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهماا الثابات فاي     ) : لمن لحقه مشقة  الفطر أفضل(1)
ما هاذا ؟  : ) في سفٍر فرأى زحامات ورجالت قد ظلل عليه فقال   النبي قال كان  (الصحيحين 

 ( ليس من البر الصوُم في السفر : فقالوا صائم ، فقال 
 إذا كان المريل يُضُره الصوم َحرم عليه الصوم: 
لوجهين ك وذل: 

 أنه أعرل عن الرخصة ، : الوجه األول 
إن اهلل )  :قاال    النبي أن  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع  ) 

 ( يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 
 أنه قد يكون سببات في إهالك نفسه ، : الوجه الثاني 

 (19/النساء  )( لََّوا  َأن فََّسكَّْم ْإّن اللهَه َكاَن ِبكَّْم َرِحيماتَواَل َتق تَّ: )واهلل تعالى يقول 
]*[  اداب الصيام: 

  : السحور (1)

 (  تسحروا فين في الَسحور بركة : ) قال   النبي أن  (حديث أنس الثابت في  الصحيحين ) 
 على السحور ولو بجرعة ماء ،   النبي لبركة السحور حثنا { تنبيه } 
 ( تسحروا ولو بجرعِة ماء : ) قال   النبي أن  (ث أنس الثابت في  صحيح الجامع حدي) 
 النبي وقد رغب  ، في السحور من التمر 
نعم )  :قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

 (سحور المؤمن التمر 
 يستحب تأخير السحور:  
كنت أتسحُر في أهلي ثم يكون سارعة   : قال  (سعد  الثابت في  الصحيحين حديث سهل بن ) 

 (  بي أن أدرك صال  الفجر مع رسول اهلل 
ثالث  من أخالَ النبو  )  :قال   النبي أن  (حديث أبي الدرداء الثابت في  صحيح الجامع  ) 
 (   تعجيُل انفطار وتأخيُر السحور ووضع اليمين على الشمال في الصال: 
 ، وإذا سمع النداء و انناء في يده فال يضعه حتى يقضي حاجته منه 
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إذا )  :قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داوود ) 
 ( سمع أحدكم النداء و انناُء في يده فال يضعه حتى يقضي حاجته منه 

 :تعجيل الفطر ( 1)
ما يزاُل الناُس بخيٍر ما )  :قال   النبي أن  (لثابت في  الصحيحين حديث سهل بن سعد  ا) 

 ( عجلوا الفطر 
ثالث  من أخالَ النبو  )  :قال   النبي أن  (حديث أبي الدرداء الثابت في  صحيح الجامع  ) 
 ( تعجيُل انفطار وتأخيُر السحور ووضع اليمين على الشمال في الصال  : 
 :لمأثور عند انفطار أن يدعو بالدعاء ا(3)
كان إذا أفطر   النبي أن  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح أبي داوود  ) 

 ( ذهب الظمأ وابتلت العروَ وثبت األجُر إن شاء اهلل : ) قال 
 أن يفطر على رطبات  فين لم تكن فعلى تمرات فين لم تكن فحسا حسوات من ماء ، ( 4)

ُيفطر قبال أن     كان رسول قال  (بت في  صحيحي أبي داوود والترمذي  حديث انس الثا) 
ُيصلي علىُ رطبات  فين لم تكنُ رطبات   فتميرات  فين لم تكن تميرات  فحسا حساوات مان   

 ( ماء 
 الكف عن اللغو والرفث ونحوها مما يتنافى مع كون الصوم وقاية من المعاصي ،  (5)

قال اهلل عز : )قال   النبي أن  (عنه  الثابت في  الصحيحين حديث أبي هرير   رضي اهلل )  
 صوِم فيذا كان يوُم جنةَّ والصياُم ، فينه لي وأنا أجزي به بن ادم له إال الصياُم عمِل كُل :وجل 

والاذي   مرتين ،  أو قاتله فليقل صائٌم أحُد شاتمهفين  وال يجهل  خبصأحدكم فال يرفث وال ي
وللصاائم   ، عند اهلل يوم القيامة من رياح المساك   فم الصائم أطيُبنفس محمد بيده لخلوف 

 (  إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه : فرحتان يفرحهما
أي وقاية ، وقاية من المعاصي في الدنيا ووقاية مان الناار ياوم    (  جنةَّ والصياُم: )الشاهد 
 القيامة ،

 لقول ، الرفث هنا بمعنى الفاحش من ا( فال يرفث ) 
 أي ال يسفه على أحد ، ( ال يصخب ) 
من لم : ) قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري ) 

 ( يدا قول الزور و العمل به فليس هلل حاجةت في أن يدا طعامه وشرابه 
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ُربم : ) قاال    بي النأن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحابن ماجه ) 
 ( صائم ليس له من صيامه إال الجوا ، وُربم قائٍم ليس له من قيامه إال السهر

  :الجود وُمدارسة القران ( 6) 
 الناس، وكان أجوَدأجوَد    رسول اهللقال ،كان  (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) 

ه القاران،  كل ليلة من رمضان فيدارُسما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في 
 ( أجود بالخير من الريح المرسلة  فلرسول اهلل 

بالريح المرسلة ألن الريح تعم كل من يقابلها ، وهكذا كاان جاود    النبي شبه جود { تنبيه}
  .يعم كل من يقابله  النبي 
تنبيه :تان ن فقد اجتمع لك شفاعتان مقبولإذا جمعت بين الصيام و القرا.  
الصياُم و القاران  : )قال  النبي أن  (حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح الجامع  ) 

يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فيه 
 ( فيشفنعان : ، ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، قال 

 . أي فتقبل شفاعتهما ( فيشفنعان )
 االجتهاد في العباد  في العشر األواخر من رمضان ، ( 0) 
إذا دخل العشر شدم مئزره    كان رسول اهللقالت ،  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 ( وأحيا ليله و أيقظ أهله 
م أجار مان َفطنار    ولعظ، أن ُيفطر صائمات ما استطاا إلى ذلك سبيالت ألن هذا من الجود ( 1) 

  .صائمات 
: ) قال   النبي أن ( حديث زيد بن خالد الجهني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 

 ( من فطنر صائمات كان له مثُل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئات 
]*[مباحات الصيام:  

  :الغسل للتبرد ( 1) 
قال ( ل أصحاب النبي الثابت في  صحيح أبي داوود حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن بع) 
 ( يصُب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر  لقد رأيتَّ رسول اهلل : 
  :المضمضة و االستنشاَ من غير مبالغة ( 1) 
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قلت يا رسول اهلل أخبرني عن : قال ( حديث لقيط بن صبره الثابت في صحيح السنن األربعة ) 
 ( قال أسبغ الوضوء وخلل بين األصابع وبالغ في االستنشاَ إال أن تكون صائمات  الوضوء ؟

  :القبلة و المباشر  لمن قدر على ضبط نفسه ( 3) 
ُيقبل ويباشر وهو صائم ، وكان   النبي كان قالت ،  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 ( أملككم نربه 
 . الجسد بالجسد و ليس معناه الجماا  معنى المباشر  هنا التقاء{ تنبيه } 
  :أن ُيصبح جنبات ( 4) 
ُيدركه الفجر وهو ُجنب من أهله   كان النبيقالت ،  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 ( ثم يغتسل و يصوم 
  :الحجامة ( 5) 
 ( وهو صائم   النبي  احتجم: قال (حديث ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري ) 
  :الوصال إلى السمحْر  (6) 
ال تواصلوا ، فأيكم أراد : ) قال   النبي أن  (حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح البخاري ) 

 ( أن يواصل فليواصل إلى السحر 
  : االكتحال( 0) 
 ( وهو صائم   اكتحل النبيقالت ،  (حديث عائشة الثابت في  صحيحابن ماجه ) 
سواء أوجد طعمها في حلقه أم ال ، ألن العاين ليسات   ( القطر  ) وفي معنى الكحل { تنبيه } 

 . منفذات إلى الجوف 
]*[ (المفطرات ) ما ُيفسد الصيام : 

 : األكل و الشرب عمداَّ ، فين أكل أو شرب ناسيات فال قضاء عليه وال كفار ( 1) 
تجاوز لي عن  إن اهلل: ) قال   النبي أن ( ابن ماجه  حديث ابن عباس الثابت في  صحيح) 

 ( أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه 
من نساى  : ) قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 ( وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فينما أطعمه اهلل و سقاه 
  :القيء عمدات ( 1) 
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  النبي أن  (في  صحيحي أبي داوود والترمذي  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت ) 
 ( من َذَرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقِل : ) قال 
  :الحيل و النفاس ، نجماا العلماء عليه ، وانجماا ُحجة بال شك (  3/4) 
إن اهلل )  :قاال   أن النبي ( صحيح الترمذي الثابت في  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 

 (ال يجمع أمتي ، أو أمة محمد على ضاللة ، ويد اهلل مع الجماعة 
في أضاحى أو فطار      خرج رسول اهلل :  قال (  حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )

يا معشر النساء تصدقن فيني أريتكن أكثر أهل النار،  فقلن وبام ياا   :  فمرم على النساء فقال 
اللعن وتكفرن العشير ما رأيتَّ من ناقصات عقٍل ودين أذهب للبم الرجال   رسول اهلل قال تكثرن

وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهلل ؟  قال أليس شهاد َّ المرأ  مثل : الحازم من إحداكن قلن 
أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولام  . قال فذلك نقصان من عقلها . نصف شهاد  الرجل ؟  قلن بلى 

 . ال فذلك من نقصان دينها ق. تصم ؟  قلن بلى 
  :الجماا ، وتجب فيه الكفار  ( 5)  
بينما نحن جلاوس عناد    : قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

وقعت على امرأتي وأناا  : قال ؟ مالك: قال. يا رسول اهلل، هلكت: رجل فقالإذ جاءه   النبي 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين : قال. ال: قال ؟رقبة تعتقها ُدهل تج:   صائم، فقال رسول اهلل

فبيناا  ،   فمكث النباي  : قال. قال ال ؟فهل تجد إطعام ستين مسكينا: فقال. قال ال ؟ متتابعين
ٍَ    تي النبينحن على ذلك ُأ َّ بعر  ، فقاال أناا   ؟ أين السائل: المكتل، قال فيه تمر، والعر

أعلى أفقر مني يا رسول اهلل؟ فواهلل ما بين البتيها، يريد  الرجُلفقال . خذ هذا فتصدَ به: قال
أطعماه  : حتى بدت أنيابه ثام قاال     فضحك النبي  ، من أهل بيتي أفقُر بيٍت الحرتين، أهُل

  (أهلك
 من نوى الفطر أفطر ، ألن النية ركن من أركان الصيام ، وترك الركن يفسد العباد  ، ( 6) 

 لشرجية تَّفطِّر لكونها إلى الجوف ؟ هل الحقنة ا: مسألة 
أنها ال تَّفطِّر ، وإن كانت تصل إلى الجوف ، ألن الذي ُيفطِّر هو وصاول  الطعاام و    الصحيح

 : الشراب إلى الجوف ، و يكون ذلك سببات للفطر إذا وجد سببين متالزمين 
 جوف ، أن يصل الطعام أو الشراب إلى ال( 1) أن يكون طعامات أو شرابات ،  ( 1) 
 ( : قال شيخ انسالم رحمه اهلل ) 
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إن الحقنة ال تفطِّر ألنه ال يطلَ عليها اسم األكل و الشرب ، ال لغةت وال عرفات ، وليس هنااك  ) 
دليل من الكتاب و السنة على أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ، فالكتاب و السنة دلن 

 (على شيء معين وهو األكل و الشرب 
]*[الغيبة و النميمة في الصيام حكم : 

تحرم الغيبة والنميمة عامةت وفي رمضان خاصةت ، ألن الحكمة البارز  من الصيام هو تحصايل  
 ماد  التقوى ، 

 )( وَنَيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  كَِّتَب َعَلْيكَُّم الّصَياُم َكَما كَِّتَب َعَلى الهِذيَن ِمن َقْبِلكَّْم َلَعلهكَّْم َتتهقَّ: )قال تعالى
 ( 113 /البقر  

الزور من لم يدا قول :) قال  النبي أن  (حديث سهل بن سعد الثابت في  صحيح البخاري ) 
 ( والعمل به فليس هلل حاجةت في أن يدا طعامه وشرابه 

]*[متى ِفطُر الصائم : 
 :يفطر الصائم بمجرد غروب الشمس 

إذا أقبل الليُل من هاُهناا وأدبار   : ) ل قا  النبي أن  (حديث عمر الثابت في  الصحيحين ) 
 ( النهُر من هاُهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 

]*[  من غلب على ظنه غروب الشمس ثم تبين غير ذلك: 
يوَم غيٍم ثم طلعت   النبي أفطرنا على عهد  : قالت  (حديث أسماء الثابت في  الصحيحين ) 

 (  ال بد من قضاء : قال .فأمروا بالقضاء؟: قيل لهشام. الشمُس 
 . أنهم بنوا على غلبة الظن ال على تحقيَ ، بدليل أن الشمس طلعت بعد فطرهم : الشاهد 

]*[ حكم الوصال في الصوم: 
 الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة أن الوصال حرام ،  الصحيحالقول 

عان   نهى رساول اهلل  : قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 
وأيكم مثلاي   :قال  ، رسول اهلل يا من المسلمين إنك  تواصل رجٌل له فقالالوصال في الصوم 

ثم رأوا الهالل  ثم يومات فلما أبوا أن ينتهوا  واصل بهم يومات ، يطعمني ربي ويسقيني إني أبيتَّ
 (   ل لهم حين أبوا أن ينتهواينكتلو تأخر  لزدتكم كال : فقال

 . واصل بهم كالتنكيل لهم     أن النبي ( الشاهد  )
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تنبيه : أال يفطر بين اليومين :  الُمَحَرم الوصال . 
يجوز الوصال إلى السحر  لكن . 
ال تواصلوا ، فأيكم أراد : ) قال   النبي أن  (حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح البخاري ) 

   ( أن يواصل فليواصل إلى السحر 
]*[ضاء رمضانق : 
ال يجب قضاء رمضان على الفور بعد زوال العذر المانع من صيامه : 
كان يكون عليم الصاوم مان رمضاان فماا     : قالت  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

  . أو برسول اهلل  الشغل من رسول اهلل  أستطيُع أن أقضيه إال في شعبان
صام عنه وليه من مات وعليه صوم : 

 ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )  النبي  أن (عائشة الثابت في  الصحيحين  حديث
 النبي  جاء رجل إلى :قال  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديث )

اهلل  نعم، فادينُ : )قال. ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ رسول اهلل، إن أميا ي: فقال 
َّ    (أن يقضى أح
 الشتاء القضاء في أيام: 
الغنيماةَّ الباارد    )  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الترمذي  عامر بن مسعودحديث ) 

 ( الصوم في الشتاء 
]*[صيام التطوا : 
صيام التطوا فضل : 
  :الصيام له أجٌر عظيم ( 1) 
 عز قال اهلل: )قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 صوِم فيذا كان يوُم جنةَّ والصياُم ، فينه لي وأنا أجزي به بن ادم له إال الصياُم عمِل كُل :وجل 
والاذي   مرتين ،  أو قاتله فليقل صائٌم أحُد شاتمهفين  وال يجهل  خبصأحدكم فال يرفث وال ي

للصاائم  و ، عند اهلل يوم القيامة من رياح المساك   نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيُب
 (  إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه : فرحتان يفرحهما

 :الصوم ال مثل له ( 1) 
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ُمرني بأمٍر ينفعني اهلل به ،   للنبي أنه قال ( حديث أبي أمامة الثابت في  صحيح النسائي ) 
 ( عليك بالصيام فينه ال مثل له : قال 
 :الصيام مما يتقى به من النار ( 3) 
من صام يومات في سابيل اهلل   :قال   النبي أن  (حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )  

 ( َبعمد اهلل وجهه عن النار سبعين خريفات 
 : في الجنة باب خاٌص للصائمين ( 4) 
في الجنة ثمانية أباواب ،  ) :قال   النبي أن  (حديث سهل بن سعد الثابت في  الصحيحين ) 

 ( الريمان ال يدخله إال الصائمون فيها باٌب ُيسمى 
  :الصوم من وسائل التعفف لمن ال يستطيع الزواج (5) 
فقاال   شيئات شبابا ال نجُد  النبي كنا مع : قال  (حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 

 للبصر وأحصُن يا معشر الشباب، من استطاا الباء  فليتزوج، فينه أغُل):  لنا رسول اهلل 
  (فرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فينه له وجاءلل
 : الصوم شفاعة  مقبولة ( 5)
الصياُم و القران : ) قال   النبي أن ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح الجامع ) 

يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فيه 
 ( فيشفنعان : لقران منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، قال ، ويقول ا

 . أي فتقبل شفاعتهما ( فيشفنعان )
 النبي األيام التي رغب   في صيامها: 
  : أحب الصيام إلى اهلل صياُم داود ( 1) 
أحب الصال  إلاى اهلل  ): قال   النبي أن ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين ) 
ينام نصف الليل ويقوم  داوُد كان و   الصيام إلى اهلل صيام داود وأحب   ال  داودص

 ( كان يصوم يوما ويفطر يوماو ثلثه، وينام سدسه
  :أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرم ( 1) 
أفضال  : )قاال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  )

 ( عد رمضان شهر اهلل المحرم ، وأفضل الصال  بعد الفريضة صال  الليل الصيام ب
  :صوم يوم عاشوراء ( 3) 
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صوُم يوم عرفة ُيكفِّر سنتين : ) قال  النبي أن  (الثابت في  صحيح مسلم   قتاد حديث أبي )
 ( ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنةت ماضية 

 : قصة صوم عاشوراء { تنبيه } 
فرأى اليهاود تصاوم   المدينة  النبي قدم : قال  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديث )

بني إسرائيل من عدوهم،  فيه موسى و صالح،  نجى اهلل يوٌم:  قالوا ؟ما هذا: عاشوراء، فقال
 (  فصامه وأمر بصيامه  أنا أحَ بموسى منكم   قالف. فصامه موسى

لائن بقياتَّ إلاى قابال     : ) قال  النبي أن   ( حيح مسلم الثابت في  ص ابن عباسحديث )
 ( ألصومنّن التاسع 

تنبيه :  ضعيف ، فيكون األكمال صاوم   ( صوموا يومات قبله ويومات بعده ) حديث أحمد
 . التاسع والعاشر فقط 

  :صوم أكثر شعبان ( 4) 
ال يفطر،  م حتى نقوُليصو     كان رسول اهلل: ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين 

إال رمضان، وما  قط استكمل صيام شهٍر     رسول اهلل ما رأيتَّوال يصوم،  فطر حتى نقوُلوُي
 (  رأيته أكثر صياما منه في شعبان

  :صيام ستة أيام من شوال ( 6) 
مان صاام   : )قاال   النباي  أن  (حديث أبي أيوب األنصاري الثابت في  صحيح مسلم   ) 

 (بعه سٍت من شوال كان كصيام الدهر رمضان ثم أت
  :صيام انثنين و الخميس (  6)  
تَّعارُل  : ) قاال   النبي أن   ( الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث)

 ( األعمال يوم انثنين والخميس ، فأحُب أن ُيعرل عملي وأنا صائم 
 :صيام ثالثة أياٍم من كل شهر ( 0) 
أوصاني خليلاي باثالٍث ال   : قال  (ير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين حديث أبي هر)

 ( أدعهنم حتى أموت ، صوُم ثالثِة أياٍم من كل شهر ، وصال َّ الضحى ونوٌم على وتر 
  :صوم عشر ذي الحجة ( 1) 
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عن امرأتاه عان بعال    ( حديث هنيد  بن خالد الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي ) 
يصوم يوم عاشوراء ، وتسعات مان ذي الحجاة ،      كان رسول اهلل : قالت   النبي أزواج 

 (  وثالثة أياٍم من كل شهر ، أول اثنين من الشهر و الخميسين 
جواز فطر الصائم المتطوا : 
الصائُم المتطاوا  أمايُن   : ) قال  النبي أن ( لحديث أم هانئ الثابت في  صحيح الترمذي ) 

 ( ء صام وإن شاء أفطر نفسه ، إن شا
أريناه  : يا رسول اهلل أهدى لنا حيٌس فقال :   قالت  ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم 

 ( فلقد أصبحتَّ صائمات فأكل 
من كان صائمات تطوعات فدعي إلى طعام : 

 ال يلزمه الفطر ، ولكنه أمين نفسه وأميار  من كان صائمات تطوعات  ثم دعي إلى طعام إلى طعام
 . نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر

إذا ُدعاَي  : قاال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  )
 ( أحدكم إلى طعاٍم وهو صائم ، فليقل إني صائم 

 النبي األيام الثالثة التي حث على صيامها من كل شهر : 
 : ام هي ورد في السنة الثابتة الصحيحة أن الثالثة أي

 ثالثة عشر ، و أربعة عشر ، و خمسة عشر ، 
 وورد أنها أول اثنين و الخميسين من الشهر ، و األمر في هذا واسع ، 

  كان رسول اهلل: قال ( حديث ملحان القيسي الثابت في  صحيح أبي داوود ) 
 ( الدهر  هنم كهيئة: يأمرنا أن نصوم البيَل ثالثة عشر و أربعة عشر و خمَس عشر وقال 

عن امرأتاه عان بعال    ( حديث هنيد  بن خالد الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي ) 
صوم يوم عاشوراء ، وتسعات مان ذي الحجاة ،      كان رسول اهلل : قالت   النبي أزواج 

 (  وثالثة أياٍم من كل شهر ، أول اثنين من الشهر و الخميسين 
 األيام المنهي عن صيامها: 
 :النهي عن صيام يومي الفطر واألضحى ( 1) 
   يومان نهى رسول اهلل  هذان: ) قال ( الثابت في  الصحيحين  عمرحديث )

 (   يوم تأكلون فيه من نسككم اآلخُرواليوم  ، يوم فطركم من صيامكم ، عن صيامهما  
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  :النهي عن صوم عرفة للحاج ( 1) 
أن ناسات تماروا عندها يوَم عرفه فاي   (يحين الثابت في  الصح أم الفضل بنت الحارثحديث )

فقال بعضهم صائم ، وقال بعضهم ليس بصائم ، فأرسلتَّ إليه بقدٍح كبيٍر وهاو   النبي صوِم 
 ( واقف على بعيره فشربه 

  :النهي عن صوم أيام التشريَ غال لمن يجد الهدي ( 3) 
لم ُيرخص فاي أياام   : ) قال  النبي أن : ت قال ( حديث عائشة الثابت في  صحيح البخاري

 ( التشريَ أن ُيصمن غال لمن لم يجد الهدي 
ياوُم  : ) قال  النبي أن ( حديث عقبة بن عامر الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

 ( عرفه ويوم النحر وأيام التشريَ ، عيُدنا أهَل انسالم وهي أياُم أكٍل وشرب 
 :النهي عن صوِم يوِم الشك ( 4) 
 ال يتقادمنم : )قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )  

   (، فليصم ذلك اليومُهكان يصوم صوَم أو يومين، إال أن يكون رجٌل يوٍم كم رمضان بصوِمأحُد
قد شُك فيه فيَُ من صام اليوم الذي) أنه قال ( حديث عمار الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

  ( عصى أبا القاسم 
  :النهي عن صوم يوم الجمعة منفردات ( 5) 
ال يصاوُم  )  :قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

 ( أحدكم يوم الجمعة إال يومات قبله أو بعده 
ال تخصاوا  )  :قاال    النبي أن  (حديث جويرية بنت الحارث  الثابت في  صحيح البخاري) 

ليلَة الجمعة بقياٍم من بين الليالي ، وال تخصوا يوم الجمعة بصياٍم من بين األيام إال أن يكاون  
 ( في صوٍم يصومه أحدكم 

  :النهي عن صوم يوم السبت منفردات ( 6) 
أن  (حديث عبد اهلل بن ُبسر عن أخته الصماء الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترماذي  ) 

ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترل عليكم ، وإن لم يجد أحدكم إال لحااَء  : ) ال ق النبي 
 ( عنبة أو عوَد شجٍر فليمضغه 

  :النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عاد  ( 0) 
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 النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 
 ( إذا انتصف شعبان فال تصوموا )  :قال 
 ال يتقادمنم : )قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

   (، فليصم ذلك اليومُهكان يصوم صوَم أو يومين، إال أن يكون رجٌل يوٍم كم رمضان بصوِمأحُد
فيه دليل على أن من كان   (ذلك اليوم ، فليصمُهكان يصوم صوَم إال أن يكون رجٌل: )الشاهد ) 

له عاد  كاالثنين و الخميس ، فليصمهما وإن وافَ يوم الشك وإن كان من النصاف األخيار   
 . لشعبان 

 :النهي عن صيام يوم الشك إال لمن كان له عاد  ( 1) 
 منمال يتقاد : )قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )  

   (، فليصم ذلك اليومُهكان يصوم صوَم أو يومين، إال أن يكون رجٌل يوٍم كم رمضان بصوِمأحُد
من صام اليوم الذي َيشُك فيه فقد ) أنه قال ( حديث عمار الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 (  عصى أبا القاسم 
 :النهي عن صوم الدهر ( 9) 
 ( صام من صام األبد ال :قال   النبي أن (ي  الصحيحين حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت ف) 
  :النهي عن صيام المرأ  وزوجها شاهد إال بيذنه ( 10) 
ال يحاُل  : ) قاال    النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

، وما أنفقت نفقاةت مان   للمرأ  أن تصوَم وزوُجها شاهٌد إال بيذنه ، وال تأذن في بيته إال بيذنه 
 ( غير إذنه فينه يؤدمى إليه شطره 

]*[ النبي هدُي  في العشِر األواخر من رمضان: 
إذا دخل العشر شدم مئزره    كان رسول اهللقالت ،  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 ( وأحيا ليله و أيقظ أهله 
 أي اعتزل النساء ( شدم مئزره )

]*[ليلة القدر : 
 فضل ليلة القدر: 

  :ليلة القدر خيٌر من ألف شهر 
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 ( 3 /القدر  (( َلْيَلةَّ ال َقْدِر َخْيٌر ّمْن َأل ِف َشْهٍر: )قال تعالى
 أن قيامها يترتب عليه غفران الذنب ،  النبي وبين 

مان يقام   : ) قال   النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 
 ( ة القدر إيمانات و احتسابات غفر له ما تقدم من ذنبه ليل
في أي الليالي تكون ليلة القدر ؟ 

ليلة القدر تكاون  أن الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة وتجتمع فيه األدلة  الصحيحالقول 
في العشر األواخر من رمضان ، وأرجاها في الوتر من العشر األواخر ، وأشادمها رجااءات أن   

 :كون ليلة سبٍع وعشرين ت
تحروا ليلة القدر في الوتر مان  : ) قال  النبي أن  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 (العشر األواخر من رمضان 

واهلل الذي ال إله إال هو إنها لفاي  :  أنه قال  (الثابت في  صحيح مسلم   بن كعب يمحديث أب) 
   هي الليلة التي أمرنا  رسول اهلل ، هي ليلٍة أُي علُمما يستثني واهلل إني أل يحلفَّ ، رمضان
ال  في صابيحة يومهاا بيضااءَ    ها أن تطلع الشمُسوعشرين وأمارتَّ سبٍع  هي ليلةَّ ، بقيامها
 (  هافي شعاَا

ليلة القادر ليلاةَّ سابٍع    : ) قال  النبي أن ( حديث معاوية الثابت في  صحيح أبي داوود ) 
 ( وعشرين 

تحب في ليلة القدر الدعاء المس: 
قَّل تَّ يا َرُسوَل اهلل َأَرَأْيَت ْإْن َعِلْمتَّ أّي َلْيَلٍة : )ت قال (حديث عائشة الثابت في صحيح الترمذي )

 ( قَّوْلي اللهُهّم ْإنهَك َعفَّّو تَِّحُب الَعف َو فاْعفَّ َعنهي: أقَّوُل ِفيَها؟ قاَل ذاَلْيَلٍة الَقْدِر َما
]*[ انعتكاف: 
تكافحكم انع : 

انعتكاف مسنون كل وقت في كل مسجد وليس خاصات بالمساجد الثالثة ، وهو ثابت بالكتاب و 
 السنة و انجماا ، 

 : دليل الكتاب 
 ( 110 /البقر   )( َواَل تََّباِشُروُهّن َوَأن تَّْم َعاِكفَّوَن ِفي ال َمَساِجِد: )قال تعالى  )
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 : دليل السنة 
يعتكاف العشار األواخار مان       النبي كان : ت قال (يحين حديث عائشة الثابت في  الصح

 ( رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده 
يعتكف في كل  ن النبي كا (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري ) 

 ( رمضان عشر  أيام ، فلما كان العام الذي قَّبل فيه اعتكف عشرين يومات 
يه يوف بنذره من نذر أن يعتكف وجب عل: 

 :من نذر أي نوا من أنواا الطاعات فعليه أن يوفي بنذره 
من نذر أن يطيع اهلل فليطعه : ) لقا  أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري  عائشةحديث ) 

 ( ومن نذر أن يعصى اهلل فال يعصيه 
سول اهلل إني ل يا رقا  عمر أن ( الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )

 ( أوِف بنذرك : نذرتَّ في الجاهلية أن أعتكف ليلةت في المسجد الحرام ، قال 
جامع ال اعتكاف إال في مسجٍد : 

 السنة علاى المعتكاف أن ال يعاودَ   : )قالت ( الثابت في  صحيح أبي داوود  عائشةحديث ) 
إال لما ال باد مناه وال    لحاجٍة وال يباشرها وال يخرج امرأ ت وال يمسم جناز ت وال يشهُد مريضات

 (   جامع وال اعتكاف إال في مسجٍداعتكاف إال بصوم 
هل المرأ  تعتكف ؟ 
يعتكف العشار األواخار مان      النبي كان : ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 ( رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده 
تنبيه :  فين حصلت الفتنة فال يجوز اعتكافها لكن اعتكاف المرأ  مشروط بعدم الفتنة ،

 ، ألن درأ المفسد  مقدم على جلب المصلحة ، 
ما تركتَّ بعادي فتناةت   : )  قال  أن النبي ( لحديث أسامة بن زيد الثابت في  الصحيحين ) 

 ( أضُر على الرجال من النساء 
كما يوجاد فاي المساجد    وعلى هذا فين كان في إعتكاف المرأ  فتنة فينها ال تَّمكنَن من هذا ، 

الحرام حيث ال يوجد مكاُن خاٌص بالنساء ، فيذا اعتكفت المرأ َّ فينه البد لها أن تنام إما ليالت أو 
 . نهارات ونومها بين الرجال يمرون عليها فيه فتنة  عظيمة 
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من نذر أن يصلي في بيت المقدس فهل يجوز له أن يصلي في البيت الحرام ؟ 
أن رجالت قال ياوم  ( الثابت في  صحيح أبي داوود د اهلل رضي اهلل عنهما جابر ابن عبحديث ) 

 . هلل إن فتح اهلل عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتاين  يا رسول اهلل إني نذرتَّالفتح  
 ( ات ثم أعاد عليه فقال شأنك إذ ( صل ها هنا) :ثم أعاد عليه فقال (صل ها هنا :) قال
 الحرام  أي في المسجد( هاهنا ) 
 ما ُيباح للمعتكف: 
فاي   النباي  حينما زارت  رضي اهلل عنها خروجه لتوديع أهله ، كما حصل من صفية( 1) 

 . معتكفه فقام معها يقلبها إلى بيتها 
تزوره في اعتكافه في المساجد   رسول اهلل أنها جاءت (الثابت في  الصحيحين  صفيةحديث 

 هاا لُبيق     قام النباي فثم قامت تنقلب  ،عنده ساعةفي العشر األواخر من رمضان فتحدثت 
،حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمَة مرم رجالن من األنصار فسلنما على رساول اهلل  

 النبي  لهما فقال  صفية بنت حيي فقاال سبحان اهلل يا رساول اهلل  هي اما إنَمسلكَّعلى ِر 
أن يقاذف فاي    لغ من اننسان مبلغ الدم وإني خشايتَّ إن الشيطان يب   قالوكُبَر عليهما ف

 (   قلوبكما شيئات
 غسل شعره وترجليله ، ( 1) 

ُيخرج رأساه إلايم وهاو     كان رسول اهلل : ) ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين 
 ( معتكف فأغسله وأنا حائل 

 . لى نظافة المسجد ويباح له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه مع المحافظة ع( 3) 
 ما يكره للمعتكف: 
 يكره للمعتكف أن يشغل نفسه بما ال يعنيه من قوٍل أو عمل، ( 1) 
  أن النباي  ( ابن ماجه  و الثابت في  صحيحي الترمذي أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )

 ( من حسن إسالم المرء تركه ماال يعنيه : )  قال
حديث ابان  )الم ظنات منه أن ذلك مما يقرب إلى اهلل تعالى ، ويكره كذلك انمساك عن الك( 1) 

إذا هو برجل قائم، فسأل عناه  يخطب  النبي  بينا: قال ( عباس الثابت في  صحيح البخاري 
:   فقال النباي . أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وال يقعد، وال يستظل، وال يتكلم، ويصوم: فقالوا

  (وليتم صومهوليقعد،  ره فليتكلم وليستظُلُم)
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 ماتَّبعد احتالم وال ُص َمتال ُي: ) قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داوود  عليحديث ) 
 (  يوم إلى الليل

 ما ُيبطل انعتكاف: 
  :الخروج لغير حاجة عمدات وإن قل ، فينه يفوت المكث فيه وهو ركن من أركانه ( 1) 
 السنة علاى المعتكاف أن ال يعاودَ   : )قالت (  الثابت في  صحيح أبي داوود عائشةحديث ) 

إال لما ال باد مناه وال    وال يباشرها وال يخرج لحاجٍة امرأ ت وال يمسم جناز ت وال يشهُد مريضات
 (  جامع  اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال في مسجٍد

  :الردم  ، لمنافتها للعباد  ( 1) 
ْإَلى الهِذيَن ِمن َقْبِلَك َلْئْن َأش َرك َت َلَيْحَبَطّن َعَملَّاَك َوَلَتكَّاوَنّن ِماَن    َوَلَقْد ُأْوِحَي ْإَلْيَك َو: )قال تعالى
 ( 65 /الزمر  )( ال َخاِسِريَن
َواَل تََّباِشُروُهّن َوَأن تَّْم َعاِكفَّوَن ِفي ال َمَساِجِد ِتل َك ُحُدوُد اللهِه َفاَل َتق َرُبوَها َكَذْلَك ُيَباّيُن  : )قال تعالى

 ( 110 /البقر   )( اَياِتِه ْللنهاِس َلَعلهُهْم َيتهقَّوَناللهُه 
قضاء انعتكاف : 
 من شرا في انعتكاف متطوعات ثم قطعه استحب له قضاؤه: 

مان   في العشار األواخارِ   يعتكفَّ النبي كان : ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين 
عائشة أن تضرب  ه، فاستأذنت حفصةَّ، فيصلي الصبح ثم يدخلاتله خباء أضرُب رمضان، فكنتَّ

اخر، فلما أصابح   اتبنت جحش ضربت خباء ، فلما رأته زينُباتفأذنت لها، فضربت خباء اتخباء
فتارك    (ن بهانم رومتَّ البرم : )  خبر، فقال النبيفُأ( ما هذا: )رأى األخبية، فقالو   النبي 

 ( من شوال ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرات االعتكافَّ
]*[ صال  التراويح:  
 فضل من قام رمضان   : 

مان قاام    :قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)  
   (رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

 فضل قيام الليل: 
  :صال  الليل أفضل صال  بعد صال  الفريضة (  1)
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أفضال   :قاال   أن النباي  ( هلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم حديث أبي هرير   رضي ا) 
  ( الليل الصال  بعد الفريضة صال َّ وأفضُل ، الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرم

  :صال  الليل من عالمات شكر العبد لربه ( 1) 
 قادماه تفطر تحتى  يقوم من الليل  النبي كان : ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين 

 أحاُب أن   فقال أفاال  ،  م من ذنبك وما تأخرلك ما تقدم اهلل تصنع هذا وقد غفرفقلتَّ له لم  ، 
 (  عبدا شكورات أكوَن

  :صال  الليل مما ُيستعُد به من الحسنات ( 3) 
: ليلاةت فزعاات يقاول    استيقظ النبي : قالت (  الثابت في  صحيح البخاري حديث أم سلمة)  

زل اهلل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ، من يوقظَّ صاواحٌب الحجارات ،   سبحان اهلل ماذا أن
  (يريد أزواجه لكي يصلين ، ربم كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخر  

  :صال  الليل دأُب الصالحين قبلكم وقربة  إلى ربكم ( 4) 
اِم الليل فيناه دأٌب  عليكم بقي: قال  أن النبي (  الثابت في  صحيح الترمذي حديث أبي أمامة)

الصالحين قبلكم ،  و قربة  إلى ربكم ، و منها   عن انثم و تكفيٌر للسيئات،  و مطارد   للاداِء   
 (عن الجسد 

 :قيام الليل سبب النشاط (5) 
يعقاُد  : قاال   أن النباي  (  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصاحيحين   )

إذا هو نام ثالث ُعقد َيضرُب على مكاِن  كِل ُعقد ، عليك لياٌل   الشيطاُن على قافيِة رأس أحدكم
طويٌل فارقد، فين استيقظ فذكر اهلل انحلت عقد  ، فين توضأ انحلت عقد  ، فين صلى انحلات  

 ( ُعقد  فأصبح نشيطات طيب النفس ، وإال أصبح خبيث النفس كسالن
  :أن ينام الرجل الليل كله  كره النبي ( 6) 
رجٌل فقيل ما زال نائماات   ذَّكر عند النبي : قال ( بن مسعود الثابت في  الصحيحين حديث ا) 

 (بال الشيطاُن في أذنه : فقال . حتى أصبح ، ما قام إلى الصال  
الليل لحرصاه   بصال رضي اهلل عنها  وابنته فاطمة  انمام علي  أمر النبي ولهذا ( 0) 

 ا ، عليهم
أال : ليلةت فقال  طرَقُه وفاطمة بنت النبي  أن النبي ( حيحين حديث علي الثابت في  الص) 

تصليان ؟ فقلتَّ يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فيذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك 
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وكان اننسان أكثر شيء : ولم يرجع اليم شيئات ، ثم سمعته وهو ٌمَولٍّ يضرب َفِخذه وهو يقول 
 ( جدالت 

  :يام الليل من األسباب التي تنجي من الغفلة ق( 1) 
من قام بعشر اياات  : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح أبي داود)

لم يكتب من الغافلين و من قام بمائة اية كتب من القانتين و من قام باألف اياة كتاب مان     
 ( المقنطرين 

 :   قيام الليل من أسباب دخول الجنة( 9)  

يأيهاا  : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن سالم الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 
 ( الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم 

  ، قيام الليل شرفَّ المؤمن ( 10) 
أتااني  :    قاال    أن النباي  (  حديث سهل بن سعد الثابت   الثابت في  صحيح الجامع ) 

يا محمُد ِعش ما شئت فينك ميت و أحبب من شئت فينك مفاِرقَّه ، و اعمل ماا    : جبريل فقال 
 ( شئت فينك مجزٌي به ، و اعلم أن شرَف المؤمن قياُمُه بالليل و عزمه استغناؤه عن الناس 

  :على التعاون بين الزوجين على قيام الليل   حث النبي ( 11)  
  أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي )

وجهها الماء  رحم اهلل رجالت قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت فين أبت  نضح في:  قال
فين أبى نضحت في وجهاه   الليل فصلت و أيقظت زوَجها فصلى ، و رحم اهلل امرأ ت قامت من

   (الماء 
  أن النباي  ( وابن ماجهحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود )

  .إذا أيقظ الرجُل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعات كتبا من الذاكرين اهلل كثيرات والذاكرات: قال
 اداب قيام الليل:   
له األجر وكان نومه صدقة علياه ،  أن ينوي عند نومه قيام الليل ، فين غلبه النوم كَّتب ( 1) 

  :ولم ُيعدُّ مفرطات 
ما من امرئ تكون : قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح أبي داوود والنسائي )

 ( عليه له صال  بليل يغلبه عليه نوم إال كتب له أجر صالته وكان نومه صدقةت
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ليس في النوم تفاريط إنماا    :قال  أن النبي ( حديث أبي قتاد  الثابت في  صحيح مسلم  )
  (ها األخرى التفريط على من لم يصل الصال  حتى يجيء وقت

 تفاريط  ليس في النوم :قال  أن النبي ( حديث أبي قتاد  الثابت في  صحيح السنن األربعة )
في اليقظة ، فيذا نسَي أحدكم صال  أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتهاا مان    إنما التفريط

 (الغد 
 : يدعو بالدعاء الوارد عند استيقاظه بالليل للصال  أن ( 1) 
من تعاارم مان   ):  قال  أن النبي ( حديث عباد  بن الصامت الثابت في  صحيح البخاري ) 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير،  : الليل فقال 
اللهم   :  و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر و ال حول و ال قو  إال باهلل ثم قال سبحان اهلل و الحمد هلل

 ( اغفر لي ، أو دعا استجيب له ، فين فتوضأ و صلى قَّبلت صالته 
اللهم : كان إذا قام من الليل يتهجد قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين) 

 الساماوات واألرل  ولك الحمد أنت قايمُ ومن فيهن ،   لأنت نور السماوات واألرلك الحمد 
ولك الحمد أنت الحَ ووعدك الحَ وقولك الحَ ولقاؤك حَ والجنة حَ والناار   ومن فيهن ،

حَ والساعة حَ اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبات وباك    والنبيون  حَ
المقدم وأنت المؤخر علنت أنت خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأ

 (ال إله إال أنت 
تنبيه : ولهاذا   ال ُيشترط في قيام الليل أن يسبَ بنوم ولكن األفضل  أن يسبَ بنوم ،

 وكانت تَّسبَ بنوم ،  كان أحُب صال  الليل إلى اهلل صال  داود 
يام إلاى اهلل  أحاب الصا  : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  الصحيحين)

صيام داود ، و أحب الصال  إلى اهلل صال  داود ،  و كان داود ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و 
 (ينام سدسه ، ويصوم يوما و يفطر يوما

 : يفتتح الصال  بركعتين خفيفتين أن ( 3) 
إذا قاام  : قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيح مسلم حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  )
 ( يفتتح الصال  بركعتين خفيفتين حدكم من الليل فلأ

 : أن يوقظ أهله لقيام الليل ( 4) 
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مااذا  : استيقظ من الليل فزعات فقال  أن النبي ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح البخاري)
لكي يصلين ،   –ماذا ُأنزل من الفتن ، من ُيوقظ صواحب الحجرات : ُأنزل الليلة من الخزائن و

 أن النباي  ( حديث علي  الثابت فاي  الصاحيحين  ( )كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخر  ُربم
ن ؟ فقلت يا رسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فيذا شاء أن يبعثناا بعثناا   ياطرقه وفاطمة فقال أال تصل

فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إليم شيئا  ثم سمعته وهو موٍل  يضرب فخذه وهاو يقاول    
 (نسان أكثر شيء جدال وكان ان

 أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود والنسائي )
رحم اهلل رجال قام من الليل فصلى و أيقظ امرأته فصلت فين أبت نضح في وجهها الماء :  قال 

وجهاه   و رحم اهلل امرأ  قامت من الليل فصلت و أيقظت زوجها فصلى فين أبى نضحت فاي 
 ( الماء 

 أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة)
 ( فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين اهلل كثيرا والذاكرات إذا أيقظ الرجل أهله : قال 
 : أن يترك الصال  ويرقد إذا غلبه النعاس ( 5) 
فليرقاد   وهو ناعٌس  أحدكم صلى إذا: قال  أن النبي ( نحديث عائشة الثابت في  الصحيحي)

 ( حتى يذهب عنه النوم فين أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه
قال إذا قام أحادكم   أن النبي ( الثابت في  صحيح مسلم حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  )

 ( ليضطجع من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما يقول ف
ممدود باين   حبٌلفيذا  المسجد  دخل رسول اهلل : قال  (حديث أنس الثابت في  الصحيحين) 

قال حلاوه ليصال أحادكم    تعلقت ، لزينب فيذا فترت هذا حبٌل  قالوا ؟  ساريتين فقال ما هذا 
 (فليرقد نشاطه فيذا فتر 

 : أن يطوِّل القيام إن كان يستطيع ( 6) 
ليلةت فلم يزل قائمات حتى همماتَّ   صليت مع النبي : قال  (ي  الصحيحينحديث أنس الثابت ف)

 ( بأمِر َسْوٍء ، قيل وما هممت ؟ قال هممتَّ أن أقعد وأذر النبي 
من قام بعشر اياات  : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح أبي داود)

ن القانتين و من قام باألف اياة كتاب مان     لم يكتب من الغافلين و من قام بمائة اية كتب م
 ( المقنطرين 
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 .           الذين يوفون أجورهم بالقنطار:  من المقنطرين معنى { تنبيه}
 : أن يواظب على القيام وال ينقطع عنه  (0) 
يا عباد   قال لي سول اهلل : قال (  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

 (ل فالن كان يقوم الليل فترك قيام الليل اهلل ال تكن مث
 : إذا كان قيام الليل في جماعة يستحب أن يصلي مع انمام حتى ينصرف( 1) 
إن الرجال إذا  : قاال   أن النبي ( حديث أبي ذر  الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 ( صلى مع انمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 
 كيفية صال  الليل:  

 :الصحيحة صال  الليل مثنى مثنى   بنص السنة 
فسأله عان   أن رجالت أتى النبي (  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

صال  الليل مثنى مثنى   فيذا خِشَي أحدكم الصبح صلى ركعةت واحد ت تَّوتر له : صال  الليل فقال 
 )ما قد صلى 

 أن النباي  (  ا الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي حديث ابن عمر رضي اهلل عنهم)
 (   صال  الليل و النهار مثنى مثنى  : )قال 
جواز صال  الليل جالسات : 
عان   وكان مبسورات فسأل النباي  (  حديث عمران بن ُحصين الثابت في  صحيح البخاري)

نصف أجر القاائم وإن صالى   إن صلى قائمات فهو أفضل ، وإن صلى قاعدات فله : الصال  فقال 
 (  نائماَّ  فله نصف أجر القاعد

يقرأ فاي شايء مان     ما رأيت رسول اهلل :   قالت ( حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
صال  الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السور  ثالثون أو أربعون اية 

 ( قام فقرأهن ثم ركع
تنبيه :  اننسان قاعدات لعجزه عن القيام جاز ذلك وُيكتب له األجر كامالت وعليه إذا صلى

 : ُيحمل  
إذا مرل العبد أو سافر كتب اهلل : قال  أن النبي (  حديث أبي قتاد  الثابت في  الصحيحين)

 (له ما كان يعمله وهو الثابت في  صحيح مقيم 
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 عدد ركعات قيام الليل: 
لم يزد  في رمضان وال فاي غياره عان     أن النبي تة الصحيحة الذي دلت عليه السنة الثاب

 : إحدى عشر  ركعة 
  رضي اهلل عنها سألتَّ عائشة: قال ( حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن الثابت في  الصحيحين)

في رمضاان وال فاي    يزيُد    اهللما كان رسول :  في رمضان  فقالت    عن صال  النبي
فال  ثم يصلي أربعات وطولهنم فال تسل عن حسنهنم يصلي أربعات ، ةغيره على إحدى عشر  ركع

فقاال ياا    ؟ فقلت يا رسول اهلل أتنام قبل أن توتر ، ثم يصلي ثالثات وطولهنم تسل عن حسنهنم
 (   قلبي تنامان وال يناُم إن عينيم عائشةَّ

لليل ثالث عشر  ركعة ُيصلي من ا كان النبي : ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )
 ( منها الوتر وركعتا الفجر 

 النبي هل كان  ؟ إحدى عشر  ركعةيواظب على 
إحادى عشار    لم يكن يواظب على  النبي القوُل الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة أن 

ولكن كان يصلي بحسب نشاطه ، سبع وتسع وإحدى عشر  ولكن ال يزيد عان إحادى    ركعة
    :عشر 

بالليال   النبي سألت عائشة عن صال  : قال ( ديث مسروَ الثابت في  صحيح البخاريح) 
 . سبٌع وتسٌع وإحدى َعش رَ  سوى ركعتي الفجر : فقالت 
قضاء قيام الليل : 
من نام عن حزبه أو عن شايء  : قال  أن النبي ( : حديث عمر الثابت في  صحيح مسلم )

   (  ال  الظهر كتب كأنما قرأه من الليل منه فقرأه فيما بين صال  الفجر و ص
مشروعية قيام رمضان : 

  :قيام رمضان اكد من غيره أي أشُد تأكيدات من غيره 
من قام رمضان  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

   (إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
 قيام رمضاني الجماعة فمشروعية : 
صلى ذات ليلة في المساجد فصالى    أن رسول اهلل  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)

بصالته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلام يخارج إلايهم    
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فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخاروج إلايكم إال أناي     رسول اهلل 
 ( شيت أن تفرل عليكم قال وذلك في رمضانخ
خرجت مع عمر بان  : قال ( حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ الثابت في  صحيح البخاري ) 

الخطاب رضي اهلل عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فيذا النااس أوزاا متفرقاون، يصالي    
لو جمعات هاؤالء    إني أرى: الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط، فقال عمر

على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلاة أخارى   
نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي : والناس يصلون بصال  قارئهم، قال عمر

 ( يقومون، يريد اخر الليل، وكان الناس يقومون أوله
إن الرجال إذا  : قاال   أن النبي ( بي داوود والترمذيحديث أبي ذر  الثابت في  صحيحي أ)

 (   صلى مع انمام حتى ينصرف ُحِسب له قيامُ  ليلة 
 

 
 

                                 كتاب الحج  

 
 

]*[ فضل الحج : 
  :الحج من أفضل األعمال ( 1) 
ُسئل أي العمال    اهلل رسولأن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

الجهاد في سبيل اهلل ، قيل ثم ماذا ؟ قال : إيماٌن باهلل ورسوله ، قيل ثم ماذا ؟ قال : أفضل؟قال
 ( حٌج مبرور : 
  :أن الحج جهاد ( 1) 

جهاادكَّنم  : في الجهاد ، قاال  النبي استأذنت : قالت  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين 
 ( الحج 

يا رسول اهلل نرى الجهاَد أفضاُل العمال ،   : أنها قالت  (بت في  الصحيحين حديث عائشة الثا
 ( لكَّنم أفضُل الجهاد حٌج مبرور . ال : أفال نجاهد؟ قال 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   315 

بني انسالم  ) :قال  النبي  أن(  الصحيحين الثابت في  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 
  حج الوإقام الصال  وإيتاء الزكا  و اهلل ، رسولعلى خمس شهاد  أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 

  ( وصوم رمضان
  :غفران الذنوب ( 4) 
قال من حج : ) قال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

 ( هلل فلم يرفث ولم يفسَ رجع كيوم ولدته أمه 
العمار َّ إلاى   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

 ( العمر  كفار َّ لما بينهما ، والحُج المبرور ليس له جزاٌء إال الجنة 
تاابعوا  : ) قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

الفضة ، ولايس  بين الحج والعمر  فينهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكيُر خبَث الحديد و
 ( للحج المبرور ثواب إال الجنة 

الغازي : ) قال   أن النبي ( ابن ماجه  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح)
 ( في سبيل اهلل والحاج و المعتمر ، وفُد اهلل دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم 

 الحج ركٌن من أركان انسالم الخمسة: 
َعَلى النهاِس ِحّج ال َبْيِت َمِن اْسَتَطاَا ْإَلْيِه َسِبيالت َوَمن َكَفَر َفْيّن اهلل َغِناّي َعاِن    َوللهِه: )قال تعالى
 ( 90 /ال عمران  )( ال َعاَلِميَن

بني انسالم  ) :قال  النبي  أن(  الصحيحين الثابت في  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 
محمدا رسول اهلل ، وإقام الصال  وإيتاء الزكا  والحج   على خمس شهاد  أن ال إله إال اهلل وأن 

 ( وصوم رمضان

الحج يجب مر ت واحد  في العمر : 
أيهاا  : )قاال   أن النباي   (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

ى قالهاا  فسكت حت ؟ يا رسول اهلل عاٍم وا فقال رجل أكلنالناس قد فرل اهلل عليكم الحج فحجُّ
هلك من كاان  أذروني ما تركتكم فينما  : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال  :ثالثا فقال

فأتوا منه ما اساتطعتم وإذا   فيذا أمرتكم بشيٍء ، سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم قبلكم بكثرِ 
 (  فدعوه نهيتكم عن شيٍء
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أن األقرُا بن حاابس ساأل   ( ائي حديث ابن عباس الثابت في  صحيحي أبي داوود و النس) 
بل مر ت واحد ت فمن زاد : الحُج في كل سنٍة أو مرٍ  واحد  ، قال : فقال يا رسول اهلل  النبي 

 ( فهو تطوُّا 
لمن يستطيع  الحج يجب على الفور:    
من أراد : )قال   أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيحي أبي داوود و ابن ماجه )

  .فليتعجل فينه قد يمرل المريل وتضل الضالة وتعرل الحاجة الحج 
   سداد الديون أولى من الحج والعمر: 
من أخذ : ) قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري )

 ( أموال الناس يريد أدائها أدى اهلل عنه ، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهلل 
لاو أن  : ) قاال    أن النباي  ( أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين حديث )

 ( عندي مثَل أحٍد ذهبٍا ما يسرني أن ال يممر عليم ثالث وعندي منه شيٌء إال شيٌء أْرُصُده لدين
 استحباب التقشف في الحج:    
حج أنس على رحٍل ولم  قال( حديث ثمامة بن عبد اهلل بن أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

 ( حج على رحٍل وكانت زاملتَُّه يكن شحيحات وحدمث أن رسول اهلل 
على رحٍل وقطيفة تساوي أربعة  حج النبي : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيحابن ماجه )

 ( اللهم حجة  ال رياء فيها وال سمعه : دراهم أو ال تساوي ثم قال 
ى وليه أن يحج عنه من مات وعليه حج فريضة وجب عل: 
: فقالت   أن امرأ  من جهينه جاءت النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري )

لاو   ي عنها، أرأيِتجِّنعم، ُح: )عنها؟ قال لم تحج حتى ماتت، أفأحُجو ، إن أمي نذرت أن تحجم
َُّهقاضيَت أكنِت ديٌن كان على أمِك   (بالوفاء ؟ اقضوا اهلل، فاهلل أح

 الحج عن الغير : 
من  فجاءت امرأ    كان الفضُل َرديف رسول اهلل ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

إلاى الشاَ    وجه الفضِل يصرفَّ  إليه، فجعل النبي  إليها وتنظُر ينظُر خثعم، فجعل الفضُل
، ال كبيارات  خاتأدركت أبي شي على عباده في الحج  إن فريضة اهلل: يا رسول اهلل اآلخر، فقالت

 (  وذلك في حجة الوداا ، نعم: قال. يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟
 يشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حجم حجة انسالم : 
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سمع رجالت يقول   أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيحي أبي داوود و ابن ماجه )
حججت عن نفسك : خ  لي ، أو قريٌب لي ، قال أ: من شبرمه ؟ قال : لبيك عن شبرمه ، قال : 

 ( حجم عن نفسك ثم حجم عن شبرمه : قال . ؟ قال ال 
 حُج الصبي جواز : 
وأناا   ُحجم بي مع رسول اهلل : قال  (الثابت في  صحيح البخاري  السائب بن يزيد حديث ) 

 ( ابن سبع سنين 
مان   :فقاال   ِءحَابالرْو لقي ركبات) بي أن الن (الثابت في  صحيح مسلم   ابن عباسحديث ) 

 : فقالات  صابيات  اهلل فرفعت إليه امرأ   قال رسوُل ؟ فقالوا من أنت ، قالوا المسلمون ؟ القوم
 (  نعم ولك أجر : قال ؟ ألهذا حج

الركوب في الحج أفضل من المشي :      
 ما بال هذا: ين ابنيه، قالهادي بُي شيخاترأى  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أنسحديث )
 (  إن اهلل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب: )قال. نذر أن يمشي : قالوا ؟
الحج من مال حرام ال يجزئ ألن اهلل تعالى طيبات ال يقبُل إال طيبات :   

أيهاا  : )قاال   أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 
 :تعاالى   المرسلين فقال س إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهلل أمر المؤمنين بما أمر بهالنا

َيا َأيَُّهاا  } :وقال تعالى  {َيا َأيَُّها الرُُّسُل كَّلَّوا ِمَن الطنيَِّباِت َواْعَملَّوا َصاْلًحا ْإنِّي ِبَما َتْعَملَّوَن َعِليٌم}
ثم ذكر الرجل أشعث  {اِت َما َرَزق َناكَّْم َواش كَُّروا  ْللهِه ْإن كَّنتَّْم ْإيماُه َتْعُبُدوَنالنِذيَن اَمنَّوا  كَّلَّوا  ِمن َطيَِّب

 ( ه حرام ومشربه حرام  وغذي بالحرام فأنى يستجاب لمأكله و ،أغبر يطيل السفر
من عمل عمالت ليس عليه أمرناا  : ) قال  النبي أن  (حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم 

  (فهو رد 
 التكسب في الحج: 
فاي   وذو المجاز أسواقات ةَّجننوَم كاَظكانت ُع: )قال ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

{ َلْيَس َعَلْيكَّْم ُجَناٌح َأن َتْبَتغَّوا  َفْضالت مِّن رمبِّكَّْم } : فنزل أن يتجروا في المواسمتأثموا فالجاهلية، 
 ( في موسم الحج 

ةالمواقيت المكاني : 
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 وألهِل ، ألهل المدينة ذا الحليفةوقنَت  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
 أتى علايهنم من ول نمله هنم)   ، وألهل اليمن يلملم ، المنازل َنوألهل نجد قْر ، حفةالشام الُج

مكاة مان    ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهُل ( ممن أراد الحج والعمر  من غيرهنم
 (  مكة

َِ ذاتَّ عرَ أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داوود  عائشةحديث )  . وقنَت ألهل العرا
( :مكة ) ميقات أهل مكة في الحج هو 
 وألهِل ، ألهل المدينة ذا الحليفةوقنَت  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 أتى علايهنم من ول نمله هنم)   ، وألهل اليمن يلملم ، نازلالم َنوألهل نجد قْر ، حفةالشام الُج
مكاة مان    ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهُل ( ممن أراد الحج والعمر  من غيرهنم

 (  مكة
]*[ انحرام: 
 ما ُيَسنُّ عند انحرام: 
  :الغسل ولو لحائل أو نفساء ( 1) 
 ( تجرد نهالله و اغتسل  النبي أنه رأى  (رمذي الثابت في  صحيح الت زيد بن ثابتحديث ) 

أمر النفساء بالغسل مع أن اغتسالها ال تستبيح به الصال  وال غيرها مما  النبي أن : الشاهد 
 يشترط له الطهار  ، مما دل على استحباب الغَّسل لإلحرام ، 

 الحاائلُ :) قال  النبي أن ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ابن عباس حديث ) 
الطاواف   هاا غيارَ  وتقضيان المناساك كلن  ، مانوالنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسالن وتحْر

 ( .تبالبي
  :الطيب في بدنه قبل انحرام ( 1)  
نحرامه قبل أن ُيحرم   كنت ُأطيُب رسول اهلل: قالت ( الثابت في  الصحيحين  عائشةحديث )

 (  ، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت

َِ رسول : قالت ( الثابت في  الصحيحين  عائشةحديث ) كأني أنظُر إلى وبيِص الطيِب في مف ر
 (  وهو محرم  اهلل 
  :التجرد من الثياب المخيطة ( 3) 
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 ( تجرد نهالله و اغتسل  النبي أنه رأى  (الثابت في  صحيح الترمذي  زيد بن ثابتحديث ) 
  :لبس انزار و الرداء ( 4) 
من بعد ما ترجمل   انطلَ رسول اهلل: قال  (الثابت في  صحيح البخاري  ابن عباسحديث ) 

 ( وادمهَن ولبس إزاره وردائه هو وأصحابه 
 :أن يكون انزار و الرداء أبيل ( 5) 
البساوا  :  )لقا  أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي  ابن عباسحديث )  

يجلاو   ، ثماد أكحاالكم ان  خيَر وإنم ، وكفنوا فيها موتاكم لباسكم فينها خيُر من ثيابكم البيال
 ( الشعر وينبتَّ ،البصر

  :المحرم إذا لم يجد انزار فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين { تنبيه } 
ار فليلابس  المحرم إذا لام يجاد انز  : )قال  (الثابت في  صحيح البخاري  ابن عباسحديث ) 

 ( السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين 
 :التلبية ( 6) 
 : قال ( الثابت في  صحيح البخاري عبد اهلل بن عمر حديث ) 
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبياك، إن الحماد والنعماة لاك     )  أن تلبية رسول اهلل 

 (والملك، ال شريك لك
: يلباي     إني ألعلم كيف كان النباي  :قالت ( حيح البخاري الثابت في  صعائشة  حديث) 
  (لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك)
  :رفع الصوت بالتلبية ( 0) 
اتاني جبريل :  )قال  النبي أن ( حديث السائب بن يزيد الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 ( عوا أصواتهم بانهالل أو التلبية فأمرني أن امر أصحابي أن يرف
  :التحميد و التسبيح و التكبير قبل انهالل ( 1) 
، بالمديناة  ونحن معاه   صلى رسول اهلل : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلتاه  ، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركاب الظهر أربعات
بهما، فلماا   الناُس بحج وعمر ، وأهلن ثم أهلن ( َروكبم َححمد اهلل وسبم )لبيداء،استوت به على ا
بياده   بدناٍت  ونحر النبي : قال. التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ قدمنا، أمر الناَس

 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل قيامات
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  :مرم به الصال  في وادي العقيَ لمن ( 9) 
: ) بوادي العقياَ يقاول    النبي سمعتَّ  :قال  (الثابت في  صحيح البخاري  عمرحديث ) 

 ( عمر   في حجة ) صلِّ في هذا الوادي المبارك وقْل: أتاني الليلة اِت من ربي فقال 
 ( قران / وتمتع / إفراد : ) أنواا األنساك ثالثة: 

الوداا، فمنا  عام حجِة خرجنا مع رسول اهلل : )ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين 
باالحج، أو   وعمر ، ومنا من أهل بالحج،  فأما من أهالّ  بحجٍة بعمر ، ومنا من أهلن من أهلن

 (  جمع الحج والعمر ، لم يحلوا حتى كان ويوم النحر
مديناة  ، بالونحن معاه   صلى رسول اهلل : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلتاه  ، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركاب الظهر أربعات
بهما، فلماا   الناُس بحج وعمر ، وأهلن ثم أهلن ( َروكبم َححمد اهلل وسبم )استوت به على البيداء،

بياده   بدناٍت  ي ونحر النب: قال. التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ قدمنا، أمر الناَس
 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل قيامات

يا رسول اهلل، ما شأن الناس حلوا بعمر ، : ) قالت أنها (الثابت في  الصحيحين  حفصةحديث 
  (هديي، فال أحل حتى أنحر رأسي، وقلدتَّ إني لبدتَّ: )أنت من عمرتك؟ قال ولم تحلْل

)  :قاال   أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  رضي اهلل عنهما جابر ابن عبد اهلل حديث ) 
 ( دخلِت العمر َّ في الحج إلى يوم القيامة 

 التمتع أفضُل لمن لم يسَ الهدي ، فين ساَ الهدي فالقران أفضل: 
، بالمديناة  ونحن معاه   صلى رسول اهلل : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلتاه  لعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركاب ، واالظهر أربعات
بهما، فلماا   الناُس بحج وعمر ، وأهلن ثم أهلن ( َروكبم َححمد اهلل وسبم )استوت به على البيداء،

بياده   بدناٍت  ونحر النبي : قال. التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ قدمنا، أمر الناَس
 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل قيامات

لاو  : ) قاال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث )
 ( استقبلتَّ من أمري ما استدبرتَّ ما أهديت ، ولوال أن معَي الهدي ألحللتَّ 

هلل، ما شأن الناس حلوا بعمر ، يا رسول ا:  قالت أنها (الثابت في  الصحيحين  حفصةحديث  )
  (هديي، فال أحل حتى أنحر رأسي، وقلدتَّ إني لبدتَّ: )أنت من عمرتك؟ قال ولم تحلْل
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 فسخ الحج إلى عمر : 
  .أصحابه   النبي يجوز فسخ الحج إلى عمر  ليصيُر اننسان متمتعات ، وهو الذي أمر به   
، بالمديناة  ونحن معاه   صلى رسول اهلل  :قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلتاه  ، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركاب الظهر أربعات
بهما، فلماا   الناُس بحج وعمر ، وأهلن ثم أهلن ( َروكبم َححمد اهلل وسبم )استوت به على البيداء،

بياده   بدناٍت ونحر النبي : قال. وية أهلوا بالحجالتر وا، حتى كان يوُمفحلُّ قدمنا، أمر الناَس
 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل قيامات

 من دخل في نسك وجب عليه انتمام: 
الوداا، فأهللنا في حجة    خرجنا مع النبي: ) ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )

 حتاى يحالن   بالحج مع العمر ، ثم ال يحالن  هلنفلُيمن كان معه هدي : ) بعمر ، ثم قال النبي
فقدمت مكة وأنا حائل، ولم أطف بالبيت وال بين الصفا والمرو ، فشكوت ذلاك  . منهما جميعا
، فلماا  ففعلاتَّ (. ي بالحج، ودعي العمر انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلِّ: )فقال إلى النبي 

هذه : )أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقالمع عبد الرحمن بن  قضينا الحج، أرسلني النبي 
وا، ثم فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمر  بالبيت، وبين الصفا والمرو  ثم حلُّ: قالت( مكان عمرتك
 بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمر  فينما طافوا طوافات واحدات طافوا طوافات

 (  واحدات
ل لعذر المرل جواز اشتراط المحرم التحل: 

 ،بنت الزبيار  ضباعَةعلىُ   دخل رسول اهلل : ) ت قال (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين 
ي واشاترطي  حجِّا  : فقال لها ني إال وجعةتأجُد الواهلل  :  قالت ؟  أردت الحج لعلِك:  فقال لها
 ( بن األسود  وكانت تحت المقداِد (ي حيث حبستنياللهم محلِّ : ) وقولي

*[] التلبية: 
 تلبية رسول اهلل : 
لبياك  )  أن تلبية رساول اهلل : قال ( الثابت في  صحيح البخاري عبد اهلل بن عمر حديث ) 

 (اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك
من السنة رفع الصوت بالتلبية : 
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اتاني جبريل :  )قال  النبي أن ( ح السنن األربعة حديث السائب بن يزيد الثابت في  صحي) 
 ( فأمرني أن امر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بانهالل أو التلبية 

متى يلبي المحرم ؟ 
 يلبي المحرم إذا استوى على راحلته : 
، بالمديناة  ونحن معاه   صلى رسول اهلل : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلتاه  ، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركاب اتالظهر أربع
بهما، فلماا   الناُس بحج وعمر ، وأهلن ثم أهلن ( َروكبم َححمد اهلل وسبم )استوت به على البيداء،

بياده   بدناٍت ونحر النبي : قال. التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ قدمنا، أمر الناَس
 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل قيامات

 يستحب التحميد و التكبير و التسبيح قبل انهالل: 
، بالمديناة  ونحن معاه   صلى رسول اهلل : قال ( حديث أنس الثابت في  صحيح البخاري ) 

حتاى   راحلتاه  ، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركاب الظهر أربعات
بهما، فلماا   الناُس بحج وعمر ، وأهلن ثم أهلن ( َروكبم َححمد اهلل وسبم )استوت به على البيداء،

بياده   بدناٍت ونحر النبي : قال. التروية أهلوا بالحج وا، حتى كان يوُمفحلُّ قدمنا، أمر الناَس
 ( بالمدينة كبشين أملحين    ، وذبح رسول اهلل قيامات

فضل التلبية : 
يلباي إال   ما من ملبٍّ: ) قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحابن ماجه  سهل بن سعدحديث )
 (  من ها هنا وها هنا األرُل أو مدر حتى تنقطُع أو شجٍر ى ما عن يمينه وشماله من حجٍرلبم
 وقت التلبية من وقت انحرام إلى رمي جمر  العقبة : 
لبمى حتاى رماى جمار       رسول اهللأن ( صحيحين ابن عباس الثابت في  ال الفضل حديث)

 ( العقبة 
]*[ انحراممحظورات : 

   :لبس المخيط ( 1) 
أن رجالت قال يا رسول اهلل ما يلبس ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

الت، وال ، وال العماائم، وال الساراوي  َصُما ال يلابس القَّ ): الُمحرُم من الثياب ؟ قال رسول 
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نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعباين، وال   ال يجُد البرانس، وال الخفاف، إال أحٌد
  (سْره زعفران، أو َومسم تلبسوا من الثياب شيٌئ

الُمحرُم إذا لام يجاْد انزار   : ) قال   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديث )
 ( يجْد النعلين فليلبس الخفين فليلبس السراويل ، وإذا لم 

  :تغطية وجه المرأ  بالنقاب ، ويديها بالقفاز ( 1) 
ال : ) ل قاا   أن النباي   (الثابت في  صحيح البخااري  ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 

 ( تنتقب المرأ َّ المحرمة وال تلبس القفازين 
  :تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها ( 3) 
أن رجالت قال يا رسول اهلل ما يلبس ( رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين حديث ابن عمر )

، وال العماائم، وال الساراويالت، وال   َصُما ال يلابس القَّ ): الُمحرُم من الثياب ؟ قال رسول 
نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعباين، وال   ال يجُد البرانس، وال الخفاف، إال أحٌد

  (سْره زعفران، أو َومسم لثياب شيٌئتلبسوا من ا
  :الطيب ( 4) 
ه زعفاران، أو  مسما  وال تلبسوا من الثياب شيٌئ)لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما السابَ ) 
  (سْرَو
فوقصته ناقتاه وهاو    النبي أن رجالت كان مع  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباسحديث ل)و

وه بطياب،  بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، وال تمسُّ اغسلوه: ) محرم فمات، فقال رسول اهلل
 ( يوم القيامة ملبيات بعثَّوال تخمروا رأسه، فينه ُي

  :إزالة الشعر بالحلَ أو التقصير أو غير ذلك ( 5) 
 ( 196 /البقر   )( َواَل َتْحِلقَّوا  ُرُؤوَسكَّْم َحتهَى َيْبلََّغ ال َهْدُي َمِحلهُه: )تعالى لقوله

َفَمن َكااَن ِمانكَّم   : )تعالىوز له إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية ،لقوله ويج{ تنبيه } 
 (ّمِريضات َأْو ِبِه َأذتى ّمن ّرْأِسِه َفِفْدَية  ّمن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نَُّسٍك

 (196 /البقر  )
ُم رأسك ؟ لعلك اذاك هوا: ) ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  كعب بن عجر حديث )

وصم ثالثة أيام ، أو أطعم ستة مسااكين ، أو  ، احلَ رأسك : ) قال نعم يا رسول اهلل ، فقال 
 ( انسك بشا   
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  :تقليم األظافر ( 6) 
 أجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم ، 

 .و انجماا دليل بال شك 
إن اهلل : ) قاال   النبي أن ( صحيح الترمذي الثابت في  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) 

 ( ال يجمع أمتي ، أو أمة محمد على ضاللة ، ويد اهلل مع الجماعة 
الجماا ودواعيه ، وهو أشُد المحظورات إثمات وأعظمها أثرات في النسك ،ويحصل انجماا ( 0) 

 بييالج الحشفة في القَّبل ، وهو محرٌم بنص القران ،
ََ َواَل ِجَداَل ِفاي  ال َحّج َأش ُهٌر ّمْع):لقوله تعالى   لَّوَمات  َفَمن َفَرَل ِفيِهّن ال َحّج َفاَل َرَفَث َواَل فَُّسو

 ( 190 /البقر  ()ال َحّج 
 هو الجماا : و الرفث 

 :إقتراف المعاصي و الجدال ( 1/9) 
ََ َواَل ِجَداَل ِفاي  ال َحّج َأش ُهٌر ّمْعلَّوَمات  َفَمن َفَرَل ِفيِهّن ال َحّج َفاَل َرَفَث َواَل فَّ):لقوله تعالى  ُسو

 ( 190 /البقر  ()ال َحّج 
  :الِخطبة وعقد النكاح ( 10/11) 
ال ينكح المحرُم وال ُيانكح وال  )  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   عثمانحديث ) 

 ( يخطب 
 :( بقتل أو ذبح أو إشار  أو داللة ) التعرل لصيد البِر ( 11) 

 /المائد  )( َم َعَلْيكَّْم َصْيُد ال َبّر َما ُدْمتَّْم ُحُرمات َواتهقَّوا  اللهَه الهِذَي ْإَلْيِه تَّْحَشُروَنَوُحّر: )لقوله تعالى 
96 ) 

في الحديث الثابت في  الصحيحين لما سألوه عن األتان التي صادها أبو قتاد  وكان  ولقوله 
 ( فكلوا : إليها ؟ قالوا ال ، قال  أمنكم أجٌد أمره أن يحمل عليها أو أشار) حالالت وهم محرمون 

  :األكل مما ِصيد من أجله ( 13) 
حمارات وحشيات   أنه أهدى إلى رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين  الصعب بن جثامةحديث )

 ( إننا لم نرده عليك إال أننا ُحرم : )  قالوهو بألبواء ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه  
 محظورات من محضورات انحرام حكم من ارتكب: 
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كحلَ الشعر ) من كان له عذٌر واحتاج إلى ارتكاب محظورات من محظورات انحرام غير الوطء 
و لبس المخيط ونحو ذلك ، لزمه أن يذبح شا  أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صااا  

 أو صوم ثالثة أيام ، وهو مخير بين هذه األمور الثالثة ، 
لعلك اذاك هواُم رأسك ؟ : ) ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  عجر  كعب بنحديث )

وصم ثالثة أيام ، أو أطعم ستة مسااكين ، أو  ، احلَ رأسك : ) قال نعم يا رسول اهلل ، فقال 
 ( انسك بشا   

 (وال يبطل الحج أو العمر  بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماا ) 
ورات ناسيات أو مكرهات ال يأثم وليس فيه ديةمن فعل شيئات من المحظ : 
إن اهلل تجاوز لي عن أمتي : قال  أن النبي ( ابن ماجه  الثابت في  صحيح لحديث أبي ذر) 

 ( الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
]*[ انحصار: 

 هو كل ما يمنع اننسان من نسكه من عدو أو غيره ، كضياا النفقاة و المارل  : انحصار 
 . وغيره 
الدم الواجب بانحصار : 

 المحصر إذا لم يشترط ، عليه دم بانحصار وعليه القضاء من العام المقبل ،
 .ألن من دخل في النسك وجب عليه انتمام 

 ( 196/ البقر  ( ) َوَأِتّموا  ال َحّج َوال ُعْمَرَ  للهِه ):  لقوله تعالى 
 ( 196 /البقر   )( ْيْن ُأْحِصْرتَّْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن ال َهْدِيَف): الدليل على الدم للمحصر قوله تعالى 

   اهلل حصر رسوُلقد ُأ قال (الثابت في  صحيح البخاري  ابن عباسحديث ) 
 (  قابالت ، حتى اعتمر عاماتُه، ونحر هدَيُه، وجامع نساَء، فحلَ رأسُه 
 َعلى المحصر حل: 
   اهلل حصر رسوُلقد ُأ قال (يح البخاري الثابت في  صح ابن عباسحديث ل) 
 (  قابالت ، حتى اعتمر عاماتُه، ونحر هدَيُه، وجامع نساَء، فحلَ رأسُه 

]*[جزاء الصيد : 
ث اُل  َيَاَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اَل َتق تَّلَّوا  الّصْيَد َوَأن تَّْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنكَّم ّمَتَعّمدات َفَجَزاٌء ّم: )قال تعالى
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و َعْدُل َذْلاَك  َما َقَتَل ِمَن النهَعِم َيْحكَُّم ِبِه َذَوا َعْدٍل ّمن كَّْم َهْديات َباْلَغ ال َكْعَبِة َأْو َكفهاَر   َطَعاُم َمَساِكيَن َأ
ََ َوَباَل َأْمِرِه َعَفا اللهُه َعّما َسَلف َوَمْن َعاَد َفَين َتِقُم اللهُه ِمن ُه َواللهُه ( َعِزيٌز ذَّو ان ِتَقاامٍ  ِصَيامات لهَيذَّو

 [95 /المائد  ]
 الضبع صيد: 
قاال ساألت   ( الثابت في  صحيح السنن األربعة جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث ) 

 ( هو صيد ويجعل فيه كبش  إذا صاده المحرم  :قال ف عن الضبع ؟   رسول اهلل
صيد الحرم تحريم : 
ح مكة  ال هجر  ولكن تفتايوم  :ل قا  أن النبي ( حين الثابت في  الصحي ابن عباسحديث )

هاو  واهلل يوم خلَ السماوات واألرل  حرمم ين هذا بلٌدف ،  ونية وإذا استنفرتم فانفروا جهاٌد
 لي إال سااعةت  يحلن إنه لمقبلي و فيه ألحٍد القتاُل اهلل إلى يوم القيامة وإنه لم يحلن بحرمِة حراٌم

 وال يلاتقطَّ  صايدهُ  ُرنفنوال ُي ُهشوك ال يعضُد ة ، اهلل إلى يوم القيام بحرمِة فهو حراٌم ،من نهار
 كاان  قال العباس يا رسول اهلل إال انذخار فيناه   ،  وال يختلى خالها ، فهاإال من عرم لقطته 

 (  إال انذخر :  قال ؟ لقينهم ولبيوتهم
 ال يجوز قطع شجر الحرم المكي: 
ح مكة  ال هجر  ولكن تفتايوم  :ل قا  أن النبي ( في  الصحيحين الثابت  ابن عباسحديث )

هاو  واهلل يوم خلَ السماوات واألرل  حرمم ين هذا بلٌدف ،  ونية وإذا استنفرتم فانفروا جهاٌد
 لي إال سااعةت  يحلن إنه لمقبلي و فيه ألحٍد القتاُل اهلل إلى يوم القيامة وإنه لم يحلن بحرمِة حراٌم

 وال يلاتقطَّ  صايدهُ  ُرنفنوال ُي ُهشوك ال يعضُد ة ، اهلل إلى يوم القيام بحرمِة فهو حراٌم ،من نهار
 كاان  قال العباس يا رسول اهلل إال انذخار فيناه   ،  وال يختلى خالها ، فهاإال من عرم لقطته 

 (  إال انذخر :  قال ؟ لقينهم ولبيوتهم
حرم المدينة  صيد تحريم: 
م مكاة  إبراهيم حارم  أنم): ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  يدعبد اهلل بن زحديث )

ها مثل ماا  ها وصاِعدملها في ُم مكة، ودعوتَّ م إبراهيُممت المدينة كما حرمحرمإني ودعا لها، و
  (دعا إبراهيم عليه السالم لمكة

الظبمااء بالمديناة    لو رأيتَّ: قال ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
 ( ما بين البتيها حرام )   ترتع ما ذعرتَّها قال رسول اهلل
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المدينةَّ حرٌم من َعْيٍر إلاى ثاور ،   : )  قال  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أنسحديث )
 (  من أحدث فيها حدثات فعليه لعنةَّ اهلل و المالئكِة و الناس أجمعين 

ف يباح حشيش حرم المدينة للعل : 
المدينةَّ حرٌم من َعْياٍر إلاى   : ) قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داوود  عليحديث )

 رجالٌ  قطع منها شجر  إال أن يعلافَ وال يصلح أن ُي (  هاختلي خالها وال ينفر صيُدال ُي)ثور، 
 (  بعيره
هل مكة أفضل من المدينة ؟ 

  :مكة أفضل من المدينة وال شك 
  (و ابن ماجه الثابت في  صحيحي الترمذي  بن عدي بن حمراءعبد اهللحديث ) 

واهلل إنك لخيُر أرِل اهلل ، و أحُب أرِل اهلل إليم ، ولوال أني ُأخرجتَّ منك : ) قال  النبي أن 
 ( ما خرجتَّ 

  :وكذا الحرم المكي أفضل من الحرم المدني 
: قاال   أن النبي ( حيح ابن ماجةلحديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  ص) 

صال  في مسجدي أفضل من ألف صال  فيما سواه إال المسجد الحرام و صال  فاي المساجد   
 ( الحرام أفضل من مائة ألف صال  فيما سواه 

 فضل المدينة: 
 بقريٍة مرتَُّأ:  )ل قا  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

 ( خبث الحديد تنفى الناس كما ينفى الكيُر ، المدينةوهي  يقولون يثرب ،  القرى تأكُل
على أنقااب  : )ل قا  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

 (  ال يدخلها الطاعون وال الدجال المدينة مالئكة 
 جعلَت اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما): ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أنسحديث )

 (  بمكة من البركة
إنها طيبة تنفي الخبث كماا  : )ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  زيد بن ثابتحديث )

 (  خبث الفضة تنفي الناُر
إن انيماان  : ) ل قا  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

 ( المدينة كما تأرُز الحيةَّ إلى جحرها  ليأرُز إلى
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إال سيطؤه الادجال، إال   ليس من بلٍد): ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين  أنسحديث )
بأهلهاا   المدينةَّ فَّإال عليه المالئكة  يحرسونها، ثم ترُج مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقٌب

  (نافَوم كافٍر لناهلل كَّ خرُجفات، فُيرَج ثالَث
إذا قدم من سفر فنظار إلاى      كان رسول اهلل: قال ( الثابت في  الصحيحين  أنسحديث )

 ( جدران المدينة أو وضع راحلته ، و إن كان على دابة حركها من حبها
 فضل الصبر على ألواء المدينة و شدتها :   
 ال يصابرُ ) :قال   أن النبي (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 (   يوم القيامة أو شهيدات له شفيعات إال كنتَّ وشدتها أحٌد ِء المدينة على ألوا
 الترغيب في سكنى المدينة:  
 يفتح اليمن فيأتي قوٌم: )ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين زهيرأبي  سفيان بن حديث)

الشاام   فتُحو ت ،  لهم لو كانوا يعلمون ٌروالمدينة خي ، يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم
يبسون فيتحملون  العراَ فيأتي قوٌم فتُحو ت ، يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم فيأتي قوٌم

 (  لهم لو كانوا يعلمون ٌ والمدينة خير ، بأهلهم ومن أطاعهم
 ال يصابرُ : )قال  أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 (   يوم القيامة أو شهيدات له شفيعات إال كنتَّ وشدتها أحٌد ِء المدينة على ألوا
 كراهية أن تَّْعَرى المدينة : 
أراد بنو سلمة أن يتحولاوا إلاى   : ) ل قا  أن النبي ( الثابت في  الصحيحين أنس حديث )

 ( تسبون اثاركم  أال تح: أن تَّعرى المدينة ، فقال  النبي قرب المسجد فكره 
 التحذير من الكيد ألهِل المدينة: 
ال يكيُد أهال المديناة   : )ل أن النبي   قا( الثابت في  الصحيحين  سعد بن أبي وقاص حديث )

 ( أحٌد إال إنماا كما ينماُا الملح في الماء 
 فضل مسجد قباء : 
صاال    : ) يقول   ًالنبي  (وابن ماجه  الثابت في  صحيحي الترمذي ُأسيد بن ظَّهيرحديث ) 

 ( في مسجد قباء كعمر  

 أركان الحج : 
 :انحرام (  1) 
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 :انحرام ركن من أركان الحج 
إنما األعمال بالنيات و إنما لكل امارئ   :قال  أن النبي ( في  الصحيحينالثابت  حديث عمر)

ن كانت هجرته إلى ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهلل و رسوله فهجرته إلى اهلل و رسوله و م
 (  دنيا يصيبها أو امرأ  ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

 (َفْيَذا َأَفْضتَّم ّمْن َعَرَفاٍت َفاذ كَُّروا  اللهَه ِعنَد ال َمش َعِر ال َحَراِم: )تعالى هلوقل
 (  191/البقر   )
 : الوقوف بعرفة ( 1) 
 (اذ كَُّروا  اللهَه ِعنَد ال َمش َعِر ال َحَراِمَفْيَذا َأَفْضتَّم ّمْن َعَرَفاٍت َف: )تعالى هلوقل
 (  191/البقر   )

 .ٌم به لوهذا يدل على أن الوقوف بعرفة أمٌر مس
الَحّج : )قال       أن النبي ( حديث عبد الرحمن بن يعمر الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

ِر َفَقْد أْدَرَك الَحّج، أياُم ِمنتى َثاَلَثة  َفَماْن َتَعّجاَل فاي    َمْن َجاَء َلْيَلَة َجْمٍع َقْبَل طَّلَّوِا الَفْج. َعَرَفةَّ
  (  َيْوَمْيِن َفاَل إث َم َعَلْيِه وَمْن َتَأخهَر َفاَل إث َم َعَلْيِه

 : طواف انفاضة ( 3) 
َِثَّّم ل َيق ُضوا  َتَفَثُهْم َول ُيوفَّوا  نَّذَّوَرُهْم َول َيطهّوفَّوا  ِبال َبْيِت : )تعالى هلوقل  ( ال َعِتي
 ( 19 /الحج ) 
، فاذكرت  حاضت  أن صفية بنت حيي، زوج النبي  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )

 ( فال إذات : قال .  إنها قد أفاضت : قالوا  ؟ أحابستنا هي: )فقال   ذلك لرسول اهلل 
 : سعي الحج (  4) 
اساعوا فاين اهلل كتاب    : ) قال   أن النبي( حديث أحمد الذي صححه األلباني في انرواء ) 

 ( عليكم السعي 
لعمري ما أتم اهلل حج من لم يطف بين : أنها قالت  (حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 ( الصفا و المرو  
أرأيت : سألت عائشة رضي اهلل عنها فقلت لها : قال  (حديث عرو  الثابت في  الصحيحين ) 

ا َوال َمْرَوَ  ِمن َشَعآْئِر اللهِه َفَمْن َحّج ال َبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن ْإّن الّصَف) :قول اهلل تعالى
قلت يا ابان   بئسما: فواهلل ما على أحد جناح أن ال يطوف بالصفا والمرو ، قالت( َيطهّوَف ِبِهَما
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يتطاوف بهماا، ولكنهاا    ال جناح عليه أن ال : أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت
أنزلت في األنصار، كانوا قبل أن يسلموا، يهلون لمنا  الطاغية، التي كاانوا يعبادونها عناد    

إن الصفا والمرو  }: ف بالصفا والمرو ،فأنزل اهلل تعالىيتحرج أن يطوم المشلل، فكان من أهلن
الطواف بينهماا،    قد سن رسول اهللف: قالت عائشة رضي اهلل عنها،  اآلية. {من شعائر اهلل

 ( فليس ألحد أن يترك الطواف بينهما
 المبيت بمنى ليالي منى وجوب : 
رخنَص للعبااس بان     أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

 ( عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته 
 َرخهاَص رساوُل اهلل   : )قاال  ( األربعة  حديث عاصم بن عدي الثابت في  صحيح السنن) 

ْرُموَناُه  ْلرَعاِء انِبِل في الَبْيتَّوَتِة َأْن َيْرُموا َيْوَم النهْحِر ثَّّم َيْجَمُعوا َرْمَي َيْوَمْيِن َبْعَد َيْوِم النهْحِر َفَي
 ( في أَحدِهَما

 طواف الوداا  وجوب : 
ر الناُس أن يكون اخر عهدهم بالبياِت إال  ُأم: قال ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 ( أنه خَّفف عن الحائل 
كيف يدخل الحاج مكة :   
لما جاء إلى مكة دخلهاا مان أعالهاا و     أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )

 ( خرج من أسفلها 
 ُيسن دخول المسجد الحرام من باب أبي شيبة : 
مكاة  دخل  أن النبي  (اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  حديث جابر ابن عبد اهلل رضي )   

 .باب أبي شيبة ثم دخل ارتفاع الضح  وأناخ راحىته عجد 
طواف القدوم ُيسن االضطباا في : 
اضطبع فاستلم وكبر ثم رمال   أن النبي حديث ابن عباس  الثابت في  صحيح أبي داوود )   

ليماني وتغيبوا من قريش مشاوا ثام يطلعاون علايهم     ثالثة أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن ا
 . يرملون تقول قريش كأنهم الغزالن قال بن عباس فكانت سنة

 االضطباا إظهار القو  والنشاط الحكمة من: 
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اضطبع فاستلم وكبر ثم رمال   أن النبي حديث ابن عباس  الثابت في  صحيح أبي داوود )   
اليماني وتغيبوا من قريش مشاوا ثام يطلعاون علايهم      ثالثة أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن

 . يرملون تقول قريش كأنهم الغزالن قال بن عباس فكانت سنة
]*[كيفية الطواف : 

 الاركن  فاي  الاذي  هو األسود والحجر. يحاذي الحجر األسود بكِل بدنه ثم يبدأ الطواف( 1)
ابن عباس  الثابت في  صحيح حديث )   لسواده، باألسود ويوصف الكعبة، من الجنوبي الشرقي
َنَزَل الَحَجُر األْسَوُد ِمَن الَجنهِة وُهَو أَشّد بَياضات ِمَن اللهَبِن َفساّوَدت ُه  »: قال   أن النبي( الترمذي

 .«َخطايا َبنِي اَدَم
لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ) .  يستلم الحجر األسود أن يمسحه بيده لفعل النبي( 1) 

 . نيمّس إال اليمانيي لم ار رسول اهلل : قال  (صحيحينالثابت في  ال

  (لحديث عمر الثابت في  الصحيحين)** يقبله كان أنه  النبي عن ثبت ألنهيقبل الحجر  ( 3)
 رأيت أني ولوال تنفع، وال تضر ال حجر أنك ألعلم إني»: وقالأنه جاء إلى الحجر األسود فقبله 

 للرسول واتباا هلل تعبُّد تقبيله أن بهذا عنه ا عنه اهلل رضي ا فأفاد« قبلتك ما يقبلك  النبي
. 
ثام  _ أي يمسح الحجر بيده_ عليه تقبيل الحجر فين عليه ان يستلم الحجر بيد   شَ فين( 4)
قال رأيت ابن عمر رضاي اهلل عنهماا اساتلم    ( لحديث نافع الثابت في  الصحيحين) يده قبملُي

 .يفعله ما تركته منذ رأيت رسول اهلل :  الحجر بيده ثم قّبل يده وقال
 . إذا لم يستطع إستالم الحجر األسود وال تقبيله فيكفي أن يشير إليه بيده لفعل النبي ( 5)
بالبيت على بعير كلما أتى الركن  قال طاف النبي  (لحديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

 .أشار إليه بشيٍء كان عنده وكّبر 
 :ال الحجر األسود ُيكّبر عند استقب(6)
بالبيت على بعير كلما أتى الركن  قال طاف النبي  (لحديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

 .أشار إليه بشيٍء كان عنده وكّبر 
 هكذا طاف  النبي ألن يساره عن البيت يجعل طاف، إذا: أي ، «يساره عن البيت ويجعل(0)

 «مناسككم عني خذوالتأ»: وقال يساره، عن البيت جعل أي
 أربعات يمشي ثم ثالثات الطواف هذا في يرمل سبعات ويطوف( 1)
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وأصاحابه، فقاال    قدم رساول اهلل  : عنهما قال (لحديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)
أن يرملاوا األشاواط    إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، وأمرهم النباي  : المشركون

لركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا األشاواط كلهاا إال انبقااء    الثالثة، وأن يمشوا بين ا
 .عليهم
األسود والحجر اليماني الركن بين يقول: 
يقاول ماا    قال سمعت النبي  (لحديث ابن عبد اهلل ابن السائب الثابت في  صحيح أبي داود)

  «النار عذاب وقنا حسنة، اآلخر  وفي حسنة، الدنيا في اتنا ربنا»بين الركنين 
 الحجر جداريصح الطواف على ال : 
: عن الَجْدِر َأِمَن البيت هو؟ قاال  سألت النبي  :قالت (الثابت في  الصحيحين عائشةحديث )
فما شأن : قلت(. إن قومك قصمرت بهم النفقة: )فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: قلت(. نعم)

وا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا، لوال أن قومك حديث فعل ذاِك قومِك ليدخل: )بابه مرتفعات؟ قال
 (.عهد بالجاهليمة فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألصَ بابه في األرل

عريان بالبيت يطوف ال :  
بعثني أبو بكار فاي تلاك      :قال (الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )

أال ال يحج بعد العام مشرك، وال يطاوف بالبيات   : يوم النحر، نؤذن بمنىالحجة، في مؤذنين 
". باراء  "عليا، فأمره أن يؤذن با  ثم أردف رسول اهلل : عريان، قال حميد بن عبد الرحمن

ال يحج بعد العام مشرك، وال يطاوف  : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: قال أبو هرير 
 . بالبيت عريان

ئفركوب الطا : 
بالبيت على بعير كلما أتى الركن  قال طاف النبي  (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين)

 .أشار إليه بشيٍء كان عنده وكّبر 
: أني أشاتكي، قاال   شكوت إلى رسول اهلل : قالت (الثابت في  الصحيحين أم سلمةحديث )
إلى جناب البيات، يقارأ    يصلي  فطفت، ورسول اهلل (. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)

 .بالطور وكتاب مسطور
 الكالم في الطواف: 
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الطهوافَّ َحْوَل الَبْياِت ِمث اُل   : قاَل أّن النبّي » (الثابت في  صحيح الترمذي ابِن َعّباٍس حديث)
 .«الّصاَلِ  إاله أنكَّْم َتَتَكلهُموَن فيِه َفمْن َتَكلهَم ِفيِه َفاَل َيَتَكلهمّن إاله ِبَخْيٍر

مر وهو يطوف بالكعبة بينساان،   أن النبي   (الثابت في  صحيح البخاري ابِن َعّباٍس ثحدي)
قاده  : )بيده، ثم قاال  ربط يده إلى إنسان، بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي 

 (.بيده
الطواف سبعة أشواط كاملة : 
فطااف بالبيات    لنبي قدم ا: قال (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمرو  سبعا، وقد كان لكم في رساول  
 .اهلل أسو  حسنة

ركعتا الطواف : 
قارأ فاي    النبّي أن ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )

 (رون وقل هو اهلل أحدقل يا أيها الكاف)بسورتي انخالص ركعتي الطواف 
 الشرب من ماء زمزم: 
يرحم اهلل أم إسماعيل، لاو  : )قال النبي  أن :(الثابت في  صحيح البخاريابن عباس حديث )

 أي عينات تجري (.لكانت عينا معينا -لو لم تغرف من الماء : أو قال -تركت زمزم 
خير ماٍء على وجاه األرل    :قال  النبي أن :(الثابت في  صحيح الجامعابن عباس حديث )
 .ماء زمزم ، فيه طعاٌم من الطعم وشفاٌء من السُّقم  
  :قاال   النباي  أن :(حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 .ماء زمزم لما شَّرب له
حمل ماء زمزم : 
ُل ِمْن َماِء َزْمَزم وتَّخ ِبُر أّن رساوَل  أنهَها كاَنت  َتْحِم»(الثابت في  صحيح الترمذيعاْئَشَة حديث )

 .«كاَن َيْحِملَُّه اهلل 
الدعاء عند الملتزم : 
كان يلزَ صدره ووجهاه   النبي أن :(الثابت في  صحيح الجامع حديث عبد اهلل ابن عمرو)

   .بالملتزم 
  السعي بين الصفا والمرو: 
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حتاى إذا أتيناا    :قاال   (صحيح مسلم   حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في)
> !البيت معه استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السالم فقارأ  

فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقاول وال أعلماه   ! <واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
 أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى كان يقرأ في الركعتين قل هو اهلل ذكره إال عن النبي 

إن الصفا والمرو  مان  > !الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ 
 . أبدأ بما بدأ اهلل به! <شعائر اهلل 

فطااف بالبيات    قدم النبي : قال (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)
مقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمرو  سبعا، وقد كان لكم في رساول  سبعا، وصلى خلف ال

 .اهلل أسو  حسنة
يوم التروية : 
فلماا كاان ياوم     :قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )

فصالى بهاا الظهار والعصار      التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول اهلل 
 .فأجاز حتى أتى عرفة  والعشاء والفجر ثم مكث قليال حتى طلعت الشمس والمغرب

 التوجه إلى عرفات: 
فلماا كاان ياوم     :قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )

فصالى بهاا الظهار والعصار      التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول اهلل 
 .فأجاز حتى أتى عرفة  والفجر ثم مكث قليال حتى طلعت الشمس والمغرب والعشاء

 بنمر ؟إلى متى يظل الحاج 

فلماا كاان ياوم     :قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم )
فصالى بهاا الظهار والعصار      التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول اهلل 

فأجاز حتى أتى عرفة فوج القباة   الفجر ثم مكث قليال حتى طلعت الشمسوالمغرب والعشاء و
ر  فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فُرحلت لاه فاأتى بطان    مقد ضربت له بن

 .الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما 
 :الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس 
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ثم ركاب رساول   : قال ( ث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم حدي)
حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشا  بين يديه  اهلل 

 . واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفر  قليال حتى غاب القرص
قوف بعرفة وقت انجزاء في الو: 
أّن َناسات ِمْن أْهِل َنْجٍد أَتاْوا  » (َالثابت في  صحيح السنن األربعة عبِد الرحَمِن بِن َيْعَمرحديث )

َمْن َجاَء َلْيَلَة َجْمٍع َقْبَل طَّلَّوِا . الَحّج َعَرَفةَّ: وُهَو بَعَرَفَة َفَسَألَّوُه َفَأَمَر ُمَناِديات َفَناَدى رسوَل اهلل 
ْد أْدَرَك الَحّج، أياُم ِمنتى َثاَلَثة  َفَمْن َتَعّجَل في َيْوَمْيِن َفاَل إث َم َعَلْيِه وَمْن َتَأخهَر َفااَل إث اَم   الَفْجِر َفَق

 .َعَلْيِه
يستحب انكثار من الدعاء يوم عرفة : 

 دعاء الدعاء خير » :قال  النبّي أن ( حديث عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيح الترمذي)
، لاه الملاك    له شريك ال وحده اهلل إال إله ال: قبلي من والنبيون أنا قلت ما وخير فة،عر يوم

 .وله الحمد وهو على كل شيء قدير
 فضل يوم عرفة: 
 دعاء الدعاء خير » :قال  النبّي أن ( حديث عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيح الترمذي)

، له الملاك   له شريك ال وحده اهلل إال إله ال: قبلي من والنبيون أنا قلت ما وخير  عرفة، يوم
 .وله الحمد وهو على كل شيء قدير

ما من يوم أكثار مان أن   * قال  :قال  النبّي أن  ( الثابت في  صحيح مسلم  عائشةحديث )
 . يعتَ اهلل فيه عبدا من النار من يوم عرفة

 يباهي اهلل إن :قال  النبّي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه الثابت في  صحيح الجامع)
   .  غبرا شعثا جاءوني هؤالء عبادي إلى انظروا  :  لهم فيقول السماء أهل عرفات بأهل
قصر الخطبة وتعجيل الصال  يوم عرفة : 
أن الحجاج عام نازل باابن    (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح البخاري ) 

في الموقف ياوم عرفاة؟ فقاال     كيف تصنُع بن عمر اهلل  الزبير رضي اهلل عنهما، سأل عبد
 .  صدَ: فقال عبد اهلل . ر بالصال  يوم عرفةإن كنت تريد السنة فهجِّ: سالم
 التوجه من عرفة إلى مزدلفة: 
 السنة أن يدفع بسكينة : 
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يوم عرفاة، فسامع    النبي  أنه دفع مع (حديث ابن عباس  الثابت في  صحيح البخاري ) 
أيها الناس، علايكم  : )إلبل، فأشار بسوطه إليهم، وقالب ، وضرباتشديدات وراءه زجرات  ي النب

  (.ليس بانيضاا بالسكينة، فين البرم
 يسن للحاج أن يجمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة: 
حتاى أتاى   : قاال  ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسالم   ) 

 .  فصلى بها المغرب و العشاء بأذاٍن واحٍد وإقامتين و لم يسبح بينهما شيئات المزدلفة 
 :قاال   أن النباي   (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  )  

 . لتأخذوا عني مناسككم فيني ال أدري لعلي ال أحُج بعد حجتي هذه 
 وجوب المبيت بمزدلفة: 

حتاى أتاى   : قاال  ( عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسالم    حديث جابر ابن) 
ثام   المزدلفة فصلى بها المغرب و العشاء بأذاٍن واحٍد وإقامتين و لم يسابح بينهماا شايئات ،   

ثم ركب  وإقامٍة حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذاٍن اضطجع رسول اهلل 
 .  حتى أسفر جدات له  فلم يزل واقفاتره وهلنستقبل القبلة فدعاه وكبمفا ، حتى أتى المشعر الحرام

 :قاال   أن النباي   (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 . لتأخذوا عني مناسككم فيني ال أدري لعلي ال أحُج بعد حجتي هذه 

 ليل للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الالرخصة: 

، أن ساود َّ  المزدلفة، فاستأذنت النبي ب نزلنا: قالت  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )
تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأ  بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتاى  

إلي  كما استأذنت سود ، أحبُّ رسول اهلل  أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فألن أكون استأذنتَّ
  .به من مفروٍح

ليلة المزدلفاة فاي    أنه ممن قدمم  النبي : قال ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
 . ضعفة أهله 

 ماذا يصنع الحاج عند المشعر الحرام: 
َفْيَذا َأَفْضاتَّم  َلْيَس َعَلْيكَّْم ُجَناٌح َأن َتْبَتغَّوا  َفْضالت ّمن ّرّبكَّْم ): يذكر اهلل تعالى امتثاالت لقوله تعالى 

َن ّمْن َعَرَفاٍت َفاذ كَُّروا  اللهَه ِعنَد ال َمش َعِر ال َحَراِم َواذ كَُّروُه َكَما َهَداكَّْم َوْإن كَّن اتَّْم ّمان َقْبِلاِه َلِما    
 ( 191 /البقر  )( الّضآلهيَن
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حتاى أتاى   : قاال  ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسالم   ) 
ثام   دلفة فصلى بها المغرب و العشاء بأذاٍن واحٍد وإقامتين و لم يسابح بينهماا شايئات ،   المز

ثم ركب  وإقامٍة حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذاٍن اضطجع رسول اهلل 
 .  حتى أسفر جدات له  فلم يزل واقفاتره وهلنفاستقبل القبلة فدعاه وكبم ، حتى أتى المشعر الحرام

متى يدفع الحاج من مزدلفة : 

فادفع قبال أن   : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 ( تطلَع الشمس 

يصنع الحاج إذا دفع من مزدلفة ؟ 
فادفع قبال أن   : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 ( ى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحرك قليالت  تطلَع الشمس ، حت
 ماذا يصنع الحاج بعد وادي ُمحسِّر ؟ 

فادفع قبال أن   : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 
تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحرك قليالت ثم سلك الطريَ الوسطى التي تخارج علاى   

حتى أتى الجمر  التي عند الشجر  فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر مع كل حصاٍ  الجمر  الكبرى ، 
 . منها ، كُل حصاٍ  مثل حصى الخذف 

]*[ أعمال يوم النحر: 
 : إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فينه يبدأ 

ثم طواف الفاضة وسعي الحج إن لم يكن سعاه ماع طاواف   / ثم الحلَ / ثم النحر / بالرمي 
  .القدوم 

فادفع قبال أن   : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 
تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحرك قليالت ثم سلك الطريَ الوسطى التي تخارج علاى   
الجمر  الكبرى ، حتى أتى الجمر  التي عند الشجر  فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر مع كل حصاٍ  

، كُل حصاٍ  مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم  منها
 . فأفال إلى البيت  ركب رسول اهلل 

 أوالت رمي الجمرات: 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   331 

 وقت رمي الجمرات: 
رمى رسول اهلل : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 
  ضحًى ، وأما بعد ذلك فيذا زالت الشمس الجمر  يوم النحر . 
أو مصاحبات لهم كالمحرم و السائَ وكان قد دفع من مزدلفة بعاد   و أما من كان من الضعفة

 منتصف الليل فينه يرمي جمر  العقبة بليل ، 
أنها رمت الجمر  ، قلت إنما رمينا الجمر   بليل ( حديث أسماء الثابت في  صحيح أبي داود) 
 (  إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول اهلل  :قالت . 
من أين يأخذ الحاج الحصا  ليرمي بها الجمر  ؟ 
غدا  العقبة : قال  أن النبي ( حديث ابن عباس  الثابت في  صحيحي النسائي و ابن ماجة ) 

في  نمُهفجعل ينفُض ، فذ لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الَخ ط لقَّوهو على ناقته اَّ
في الدين فينه أهلك من  يا أيها الناس إياكم والغلوم ) ثم قال ( مواأمثال هؤالء فاْر)  ه ويقوُلكف

 .   كان قبلكم الغلو في الدين
 ما هي عدد الحصيات التي ترمى بها جمر  العقبة ؟ 
فادفع قبال أن   : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 

الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحرك قليالت ثم سلك الطريَ الوسطى التي تخارج علاى    تطلَع
الجمر  الكبرى ، حتى أتى الجمر  التي عند الشجر  فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر مع كل حصاٍ  
منها ، كُل حصاٍ  مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم 

 . فأفال إلى البيت فصلى بمكة الظهر    ركب رسول اهلل
  ثانيات النحر: 
فادفع قبال أن   : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 

تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحرك قليالت ثم سلك الطريَ الوسطى التي تخارج علاى   
لتي عند الشجر  فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر مع كل حصاٍ  الجمر  الكبرى ، حتى أتى الجمر  ا

منها ، كُل حصاٍ  مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم 
 . فأفال إلى البيت فصلى بمكة الظهر   ركب رسول اهلل 

الحلَ أو التقصير : ثالثات: 
 ( 10 /الفتح  )( ّصِريَنُمَحلهِقيَن ُرُءوَسكَّْم َوُمَق): قال تعالى 
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اللهام اغفار   : قال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
اللهم أغفر للمحلقاين قاالوا ياا رساول اهلل      : للمحلقين قالوا يا رسول اهلل وللمقصرين قال

 .  وللمقصرين : لاللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول اهلل وللمقصرين قا : وللمقصرين قال
حلَ رأسه فاي   أن رسول اهلل ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

 . حجة الوداا 
ليس على النسااِء حلاَ   :  قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح أبي داود) 

 . إنما على النساِء تقصير 
 رابعات طواف انفاضة:  

َِ: )تعالىقال : )قال تعالى   /الحج  )( ثَّّم ل َيق ُضوا  َتَفَثُهْم َول ُيوفَّوا  نَّذَّوَرُهْم َول َيطهّوفَّوا  ِبال َبْيِت ال َعِتي
19 ) 
فادفع قبال أن   : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 

ريَ الوسطى التي تخارج علاى   تطلَع الشمس ، حتى أتى بطُن ُمَحسٍِّر فحرك قليالت ثم سلك الط
الجمر  الكبرى ، حتى أتى الجمر  التي عند الشجر  فرماها بسبع حصياٍت ُيكبر مع كل حصاٍ  
منها ، كُل حصاٍ  مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم 

 . فأفال إلى البيت فصلى بمكة الظهر   ركب رسول اهلل 
ياوم    أفال رسول اهلل  : قال ( رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين حديث ابن عمر )

 . النحر 
 ُيسن الشرب من ماء زمزم بعد طواف انفاضة: 

فعل ذلك ، و ينوي في ذلك الخير  ُيسن الشرب من ماء زمزم بعد طواف انفاضة ألن النبي 
فقه ، وغير ذلك ، ألن ماء زمازم  كتعلم العلم ، وسعة العلم و الرزَ ، وحفظ الكتب الستة و ال

 . لما شَّرب له ، و يستحضر عند شربه أنه طعام طعم و شفاء سقم 
: قاال   أن النبي ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة ) 

 . ماُء زمزم لما شرب له 
 . ُء زمزم طعاُم طعم ما: قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح مسلم  ) 
خير ماء على وجه األرل : قال   أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح الجامع )

 .  ماء زمزم فيه طعام من الطعم و شفاء من السقم
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 ال يشرا الرمل في طواف انفاضة: 
لذي أفال لم َيْرُمل في السبع ا أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

 . فيه 
 حكم التقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر: 
ال : ُيسأل يوم النحار فيقاول    كان النبي : قال ( حديث ابن عباس  الثابت في  الصحيحين )

اذبح وال حرج ، قاال رميات بعاد ماا     : حلقتَّ قبل أن أذبح ، قال : حرج ، فسأل رجٌل فقال 
 . ال حرج : أمسيت ، فقال 

قيل له في الاذبح و الحلاَ و    أن رسول اهلل ( ن عباس  الثابت في  الصحيحين حديث اب)
 . ال حرج : التقديم و التأخير فقال 

 أيام منى: 
 بعد زوال الشمسوقت الرمي في أيام منى : 
رمى رسول اهلل : قال ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 لنحر ضحًى ، وأما بعد ذلك فيذا زالت الشمسالجمر  يوم ا. 

 :تأخير الرمي إلى الليل  جواز
يساأل ياوم    كان النبي   أن النبي ( الثابت في  الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهما )

(. اذبح وال حارج : )حلقت قبل أن أذبح، قال: فسأله رجل فقال(. ال حرج: )النحر بمنى، فيقول
 (.ال حرج: )ت، فقالرميت بعدما أمسي: وقال
 صفة  الرمي في أيام منى: 
أنه كان يرماي الجمار    (الثابت في  صحيح البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 

الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصا ، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مساتقبل القبلاة،   
خذ ذات الشامال فيساهل، ويقاوم    فيقوم طويال، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأ

مستقبل القبلة، فيقوم طويال، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويال، ثم يرمي جمر  ذات العقبة من 
 .يفعله هكذا رأيت النبي : بطن الوادي، وال يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول

  المبيت بمنى    الرخصة في ترك: 
استأذن العباس بن عبد المطلب قال ( لصحيحين حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  ا)

 . أن يبيت بمكة، ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له: رضي اهلل عنه رسول اهلل 
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 َرخهاَص رساوُل اهلل   »:  قال ( الثابت في  صحيح السنن األربعة عاصم بن َعِدي حديث ) 
نهْحِر ثَّّم َيْجَمُعوا َرْمَي َيْوَمْيِن َبْعَد َيْوِم النهْحِر َفَيْرُموَناُه  ْلرَعاِء انِبِل في الَبْيتَّوَتِة َأْن َيْرُموا َيْوَم ال

 .في أَحدِهَما
 طواف الوداا: 
ُأمر الناُس أن يكون اخر عهدهم بالبياِت إال  : قال ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 ( أنه خَّفف عن الحائل 
 

  العمر                                   

 

  فضل العمر: 
العمار َّ إلاى   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

 ( العمر  كفار َّ لما بينهما ، والحُج المبرور ليس له جزاٌء إال الجنة 
تاابعوا  : ) قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

ج والعمر  فينهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكيُر خبَث الحديد والفضة ، ولايس  بين الح
 ( للحج المبرور ثواب إال الجنة 

الغاازي  : ) قال   أن النبي ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيحابن ماجه )
 ( فأعطاهم  في سبيل اهلل والحاج و المعتمر ، وفُد اهلل دعاهم فأجابوه وسألوه

 وجوب العمر : 
يا رسول اهلل على النساء جهاد قال * قالت قلت  (ابن ماجه  الثابت في  صحيحعائشة حديث )

                                                                                                نعم عليهن جهاد ال قتال فيه الحج والعمر 
العمر  وقت  : 

تعادل  جميع أيام السنة إال أنها في رمضان أفضل من غيره ألنها في رمضان :   العمر  وقت
 . حجة مع رسول اهلل 

فين عمر ت في رمضاان تعادل   : قال   أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
 .حجة معي

 استحباب تكرار العمر : 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   341 

العمار َّ إلاى   : قال  أن النبي ( في  الصحيحين حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت )
 ( العمر  كفار َّ لما بينهما ، والحُج المبرور ليس له جزاٌء إال الجنة 

تاابعوا  : ) قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 
خبَث الحديد والفضة ، ولايس  بين الحج والعمر  فينهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكيُر 

 ( للحج المبرور ثواب إال الجنة 
 
 
 

 
  كتاب الجهاد 

 

 

فضل الجهاد في انسالم : 
 :بنص القران الكريم  َفّضَل اللهُه ال ُمَجاِهِديَن َعَلى ال َقاِعِديَن َأْجرات َعِظيمات( 1َ)

َغْيُر ُأْوْلي الّضَرِر َوال ُمَجاِهُدوَن ِفي َساِبيِل اللهاِه    اله َيْسَتِوي ال َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمْؤِمِنيَن: )تعالى قال
االه َوَعاَد  ِبَأْمَواْلِهْم َوَأن فَِّسِهْم َفّضَل اللهُه ال ُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواْلِهْم َوَأن فَِّسِهْم َعَلى ال َقاِعِديَن َدَرَجةت َوكَّا 

 [95: اآلية -النساء : سور ( ]ال َقاِعِديَن َأْجرات َعِظيماتاللهُه ال ُحْسَنَى َوَفّضَل اللهُه ال ُمَجاِهِديَن َعَلى 
 وعد اهلل تعالى لمن قتل في سبيله أن يدخله الجنة وليس هناك فوز( 1)

 .يعدل الجنة كما هو معلوم شرعات وعقالت وبداهةت 
انتدب اهلل عز ): قال  أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في الصحيحين )
جل لمن خرج في سبيله، ال يخرجه إال إيمان بي وتصديَ برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر و

أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولوال أن أشَ على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتال  
 (.في سبيل اهلل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل

غبرت قدما ُأما ) :قال   أن النبي  (ري الثابت في صحيح البخاعبد الرحمن بن جبرحديث ) 
 (.عبد في سبيل اهلل فتمسه النار

 :ليس هناك عمٌل يعدل الجهاد في سبيل اهلل تعالى بنص السنة الصحيحة ( 3)
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جاء رجل إلى رساول اهلل    : قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في الصحيحين )
هل تستطيع إذا خارج المجاهاد أن   : )قال(. ال أجده: )دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: فقال

إن : قال أبو هرير . ومن يستطيع ذلك: قال(. تدخل مسجدك، فتقوم وال تفتر، وتصوم وال تفطر
 .ه، فيكتب له حسناتْلَوفي ِط ُنَتْسفرس المجاهد لَي

 ُهْما َلك ُي ٍمل ا َك كل:قال  أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في الصحيحين )
 و الادم  لون اللون و دماَ ُرجمَفتَّ نتِعطَّ إذا كهيئتها القيامة يوم يكون تعالى اهلل سبيل في المسلم

   .  مسك فَّْرَع فَّْرالَع
مان  ) :قاال    أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في صحيح البخاري ) 

ولاه فاي   ه وَبَثَووَر يَهِرَو ُهَعْبصديقا بوعده، فين ِشاحتبس فرسا في سبيل اهلل، إيمانا باهلل، وت
 (.ميزانه يوم القيامة

 : فيها ما و الدنيا من خير روحة أو اهلل سبيل فيأن الغدو   بين النبي ( 4)
 مان  خير روحة أو اهلل سبيل في لغدو :قال  أن النبي  (حديث أنس الثابت في الصحيحين ) 

 . فيها ما و الدنيا
 .أن الدعاء عند البأس والقتال مستجاب  النبي بين ( 5)
  :  تاردان  ال ثنتاان :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  سعد بن سهلحديث ) 

   .  بعضا بعضهم يلحم حين البأس عند و النداء عند الدعاء
 .أن ترك الجهاد يكون سببات في حصول الذل والعياذ باهلل  بين النبي ( 6)
 إذا: قاال   أن النباي  ( الثابت في صحيح أباي داوود  ابن عمر رضي اهلل عنهما  حديث) 

 ال ذال علايكم  اهلل سالط  الجهاد تركتم و بالزرا رضيتم و البقر أذناب أخذتم و بالعينة تبايعتم
   .  دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه
 منزلة الجهاد في انسالم: 
 : قال  أن النبي ( بن ماجة حديث معاذ الثابت في صحيحي الترمذي وا)
َرْأُس اأَلْماِر  : َبَلى َيا َرُسوَل اهلل َقاالَ : قَّل تَّ: اَل ُأخ ِبُرَك ِبَرْأِس اأَلْمِر كَّلهِه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِ  َسَناِمِهأ

 .في سبيل اهلل اال ْساَلُم، َوُعموُدُه الّصاَل َّ، َوِذْرَو َّ َسَناِمِه الِجَهاُد
ل اهلل فضل الشهاد  في سبي: 
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سألنا عبد اهلل هو بن مسعود عن هذه اآلياة   :قال  (الثابت في صحيح مسلم  مسروَحديث ) 
قال أما إنا قاد  ! <وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون > !

 سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجناة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطالعة فقال هل تشتهون شيئا قاالوا  
أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثالث مرات فلما رأوا أنهام  
لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل فاي سابيلك   

 . كواِرتَّفلما رأى أن ليس لهم حاجة  مر  أخرى
ما أحد يادخل  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أنس بن مالك رضي اهلل عنهحديث )

الجنة، يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على األرل من شيء إال الشهيد، يتمناى أن يرجاع   
 (.إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة

أصيب الحارثة يوم بدر : قال (الثابت في صحيح البخاري  بن مالك رضي اهلل عنه أنسحديث )
يا رسول اهلل، قد عرفت منزلة حارثة مني، فاين  : فقالت وهو غالم، فجاءت أمه إلى النبي 

، أو  ويحاك، أو هبلات  : )يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن األخرى تر ما أصنع، فقال
 (.ن كثير ، وإنه في جنة الفردوسجنة واحد  هي، إنها جنا

رجل مقناع بالحدياد،    أتى النبي :قال (الثابت في الصحيحين  البراء رضي اهلل عنهحديث )
: فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رساول اهلل  (. أسلم ثم قاتل: )يا رسول اهلل، أقاتل وأسلم؟ قال: فقال

 (.كثيرا َرِجوُأ قليالت َلِمَع)
أن ( في صحيحي الترمذي وابان ماجاة    الثابت َمْعِد يَكِرَب رضي اهلل عنهالِمق َداِم بِن حديث )

ال َجنهاِة،   ُيغ َفُر َلُه في َأّوِل ُدف َعٍة ويَرى َمق َعَدُه ِمانَ : للشهِهيِد عنَد اهلل ِسته ِخَصاٍل»:قال   النبي 
ُع على رْأِسِه َتاُج الَوَقاِر، الَياقَّوَتةَّ منها وُيَجاُر ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، َوَيْأَمُن ِمَن الَفَزِا األك َبِر، َوُيوَض

، َوُيَشفهُع في َساْبِعيَن  (ال ِعيِن)َخْيٌر ِمَن الّدن َيا وما فيها، وُيَزّوُج اث َنَتْيِن وْسبِعيَن َزْوَجةت ِمَن ال ُحوِر 
 .« ِمْن أَقاِرِبِه

أن  (صاحيح مسالم    الثابت فيعبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعالى عنهما حديث ) 
 . يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين :قال  النبي 
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: قاَل  أن النبي ( في صحيحي الترمذي وابن ماجة  الثابت أبي ُهَرْيَرَ  رضي اهلل عنهحديث )
 .« ما َيِجُد الشهِهيُد ِمْن َمّس الَقت ِل إاله َكَما َيِجُد أَحُدكَّْم ِمْن َمّس الَقْرَصِة»
 أفضل الشهداء: 
 الاذين  الشاهداء  أفضال :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  همار بن نعيمحديث ) 

 مان  العلى الغرف في يتلبطون أولئك يقتلوا حتى وجوههم يلفتون فال األول الصف في يقاتلون
   .  عليه حساب فال موطن في عبد إلى ربك ضحك فيذا ربك إليهم يضحك الجنة

َمن سأل اهلل الشهاد  بصد : 
من ساأل اهلل الشاهاد     :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم سهل بن حنيف حديث ) 

 . بصدَ بلغه اهلل منازل الشهداء وإن مات على فراشه

 اداب القتال: 
كان رسول اهلل  إذا أمر أميرا علاى جايش أو    :قال  (الثابت في صحيح مسلم بريد  حديث ) 

 ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم اهلل فاي  سرية أوصاه في خاصته بتقوى اهلل
سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليدا وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثالث خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك فاقبل مانهم وكاف   

أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلاى التحاول مان    عنهم ثم ادعهم إلى انسالم فين 
دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماا علاى   
المهاجرين فين أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري علايهم  

هم في الغنيمة والفيء شيء إال أن يجاهدوا مع حكم اهلل الذي يجري على المؤمنين وال يكون ل
المسلمين فين هم أبوا فسلهم الجزية فين هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فاين هام أباوا    

 . فاستعن باهلل وقاتلهم
امرأ  في بعل مغازي  دتِجُو:قال  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين )

 .   قتل النساء والصبيانالنبي  مقتولة، فأنكر رسول اهلل
فضل النفقة في الجهاد في سبيل اهلل : 
 سبيل في غازيا زهمَج من:قال  أن النبي  (الثابت الُجَهنِّي في الصحيحين  خالد بن زيدحديث )

 .  غزا فقد بخير أهله في اهلل سبيل في غازيا خلف من و غزا فقد اهلل
ُحْرمة نساء المجاهدين : 
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 علاى  المجاهادين  نسااء ُحْرماة   :قال  أن النبي  (لثابت في صحيح مسلم ا بريد حديث ) 
 أهلاه  فاي  المجاهادين  من رجال يخلف القاعدين من رجل من ما و أمهاتهم كحرمة القاعدين
 ؟  ظنكم فما شاء ما عمله من يأخذَّ القيامة يوم له َفِقُو إال فيهم فيخونه

    الرباط في سبيل اهلل فضل: 
: ساور  ( ]ا َأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اْصِبُروا  َوَصاِبُروا  َوَراِبطَّوا  َواتهقَّوا  اللهَه َلَعلهكَّْم تَّف ِلُحوَنَي: )قال تعالى

 [100: اآلية -ال عمران 
قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنهحديث ) 
اهلل خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم  رباط يوم في سبيل: )أن رسول اهلل  قال :

من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل اهلل، أو الغدو ، خير من 
 (.الدنيا وما عليها

 ميت كل:قال  أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي  عبيد بن فضالةحديث ) 
 .  القبر نِاتنفَّ من نؤممُي و القيامة يوم إلى عمله ينمو فينه رابطالم إال عمله على يختم
بيذن الوالدين نال يكو تطوعات الجهاد : 
جاء رجل إلى النباي   :قال  (الثابت في الصحيحين عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما حديث )

 (.دففيهما فجاه: )نعم، قال: قال(. أحي والداك: )فاستأذنه في الجهاد، فقال

 ُيشترط أن يكون اننسان بالغات لكي يجب عليه القتال: 
يوم  ُعِرضتَّ على رسول اهلل :قال  (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )

يوم الخندَ، وأنا ابان خماس   ُعِرضتَّ عليه ثم . نيزِجابن أربع عشر  سنة، فلم ُي أناأحد، و
 . عشر ، فأجازني

 :لحديث اآلتي وأما شرط العقل فل
 :قال  أن النبي ( حديث علَى الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 
حتهاى   المجنون، وعْن يحتلمُرِفَع الَقَلُم عْن َثاَلثٍة، عْن النهاْئِم حتهى َيْسَتيِقَظ، وعْن الّصبّي َحتهى »

 «ُيفيَ
 وجوب القتال  على الرجال دون النساء: 

قلت  يا رسول اهلل على النساء جهاد قال  : قالت (صحيح ابن ماجة  الثابت فيعائشة حديث ) 
 . نعم عليهن جهاد ال قتال فيه الحج والعمر 
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 م الغنائم ؟يتقس 
 َوال َيَتااَمى  ال قَّْرَباى  َوْلِذي َوْللرمُسوِل خَُّمَسُه ْللنِه َفَأنم َشْيٍء ِمْن َغِنْمتَّْم َأننَما َواْعَلُموا}}: تعالىقال 
 [ 41: األنفال]{{ السمِبيِل َواْبِن َمَساِكيِنَوال 

قسم رسول اهلل  ياوم خيبار   : قال (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )
إذا كان مع الرجل فرس فله ثالثة أسهم، : فسره نافع فقال: قال. للفرس سهمين وللراجل سهما
 .فين لم يكن له فرس فله سهم

 الذنوب كبائر من وأنه لولالغَّتحريم : 
 ،[ 161: عمران ال]{{ ال ِقَياَمِة َيْوَم َغلن ِبَما َيْأِت َيغ لَّْل َوَمْن َيغَّلن َأْن ْلَنِبيٍّ َكاَن َوَما}}: تعالىقال 

قام فينا النبي  فاذكر الغلاول   :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديث أبي هرير  )
أحدكم يوم القيامة على رقبته شا  لها ثغاء، علاى رقبتاه    ال ألفين: )فعظمه وعظم أمره، قال
ال أملك لك من اهلل شيئا، قاد أبلغتاك،   : يا رسول اهلل أغثني، فأقول: فرس لها حمحمة، يقول

ال أملك لك شيئا قاد أبلغتاك،   : يا رسول اهلل أغثني، فأقول: وعلى رقبته بعير لها رغاء، يقول
ال أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو علاى  :  أغثني، فأقوليا رسول اهلل: وعلى رقبته صامت فيقول
 (.ال أملك لك شيئا قد بلغتك: يا رسول اهلل أغثني، فأقول: رقبته رقاا تخفَ، فيقول

 .باهلل والعياذ وإن كان شيئات قليالت فينها تكون سببات في دخول الغل النار الكبائر، من إذات فهو
كان على ثقال النباي     :قال (الثابت في الصحيحين  ماهعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنحديث )

فذهبوا ينظارون إلياه فوجادوا    (. هو في النار: )ر  فمات، فقال رسول اهلل رَكرجل يقال له َك
 .عباء  قد غلها

تحريم قتل المستأمن : 
قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  مارضي اهلل عنه  عمرو ابن حديث عبد اهلل) 
   .  عاما أربعين مسير  من ليوجد ريحها إن و الجنة رائحة يرح لم معاهدا تلق من
 ُبَصن يُْ الغادر إن:قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه عمر بن حديث ا)
   .  فالن بن فالن  ََّرْدَغ هذه:   قالُي القيامة يوم لواء له
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 كتاب النكاح  

 

 

 

 

حكم النكاح : 
 ،[ 31: الرعد]{{ َوذَّرِّيمةت َأْزَواًجا َلُهْم َوَجَعل َنا َقْبِلَك ِمْن ُرُسالت َأْرَسل َنا َوَلَقْد}}: تعالى قال
 ،[ 31: النور]{{ َوْإَماْئكَّْم ِعَباِدكَّْم ِمْن َوالصماْلِحيَن ِمن كَّْم اأَلَياَمى َوَأن ِكُحوا}}: وقال 
 [*3: النساء]{{ َوُرَباَا َوثَّاَلَث َمث َنى النَِّساِء ِمَن َلكَّْم َطاَب َما َفان ِكُحوا}}: ا وجل عّز ا وقال 

 مان   !  الشاباب  معشر يا:قال  أن النبي ( حديث أبي ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )
 بالصوم فعليه يستطع لم من و للفرج أحصن و للبصر أغل فينه فليتزوج الباء  منكم استطاا

  .  وجاء له فينه
جاء ثالث رهط إلى بياوت   :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أنس بن مالك حديث )

أيان نحان مان    : أزواج النبي ، يسألون عن عباد  النبي ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا
أما أنا فيني أصلي الليل أبادا،  : النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم

أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول : أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال اخر: ل اخروقا
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل أتي ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، : )اهلل  فقال

 (.وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

كنا نغزو مع رسول اهلل  وليس لناا شايء   : قال( في  الصحيحين  حديث ابن مسعود الثابت)
ياا  }: فقلنا أال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأ  بالثوب، ثم قرأ عليناا 

 *.{أيها الذين أمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا أن اهلل ال يحب المعتدين
رد رسول اهلل  على عثماان بان   : يقول( ت في  الصحيحين الثابسعد بن أبي وقاص حديث )

 .مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا
هال تزوجات ؟   : قال لي ابن عباس: قال(الثابت في  صحيح البخاري سعيد بن جبير حديث ) 

 .فتزوج، فأن خير هذه األمة أكثرها نساء: ال، قال: قلت
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الدنيا متاا وخيار  * :قال  أن النبي  (سلم  الثابت في  صحيح معبد اهلل بن عمرو حديث ) 
 .متاا الدنيا المرأ  الصالحة

 فضل النكاح: 

 مان   !  الشباب معشر يا:قال  أن النبي ( حديث أبي ابن مسعود الثابت في  الصحيحين ) 
 بالصوم فعليه يستطع لم من و للفرج أحصن و للبصر أغل فينه فليتزوج الباء  منكم استطاا

  .  جاءو له فينه
جاء ثالث رهط إلى بياوت   :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أنس بن مالك حديث )

أيان نحان مان    : أزواج النبي ، يسألون عن عباد  النبي ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا
أبادا،  أما أنا فيني أصلي الليل : النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم

أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول : أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال اخر: وقال اخر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل أتي ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، : )اهلل  فقال

 (.وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

كنا نغزو مع رسول اهلل  وليس لناا شايء   : قال( ود الثابت في  الصحيحين حديث ابن مسع)
ياا  }: فقلنا أال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأ  بالثوب، ثم قرأ عليناا 

 *.{أيها الذين أمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا أن اهلل ال يحب المعتدين
 مان   !  الشاباب  معشر يا:قال  أن النبي ( د الثابت في  الصحيحين حديث أبي ابن مسعو)

 بالصوم فعليه يستطع لم من و للفرج أحصن و للبصر أغل فينه فليتزوج الباء  منكم استطاا
  .  وجاء له فينه

جاء ثالث رهط إلى بياوت   :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أنس بن مالك حديث )
أيان نحان مان    : سألون عن عباد  النبي ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالواأزواج النبي ، ي

أما أنا فيني أصلي الليل أبادا،  : النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم
أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول : أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال اخر: وقال اخر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل أتي ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، : )لاهلل  فقا

 (.وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
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كنا نغزو مع رسول اهلل  وليس لناا شايء   : قال( حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )
ياا  }: خص لنا أن ننكح المرأ  بالثوب، ثم قرأ عليناا فقلنا أال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم ر

 *.{أيها الذين أمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا أن اهلل ال يحب المعتدين
تزوجوا :قال   أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و النسائي معقل بن يسار حديث ) 

 . الودود الولود فيني مكاثر بكم األمم
  أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة  )

َه على اهلل َعْونَُّهْم»:قال  الُمَجاِهُد في َسِبيِل اهلل، والُمَكاَتُب الهِذي ُيِريُد األَداَء، والنهااِكُح  : َثاَلَثة  َح
 .« الهِذي ُيِريُد الَعَفاَف

 أسس اختيار المرأ:   
 : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه سعد بن أبي وقاص حديث  )

المرأ  الصالحة تراها فتعجبك و تغيب عنها : ثالثة من السعاد  و ثالثة من الشقاء فمن السعاد 
فتأمنها على نفسها و مالك و الدابة تكون و طيئة فتلحقك بأصحابك و الدار تكون واسعة كثير  

المرأ  تراها فتسوؤك و تحمل لسانها عليك و إن غبت عنها لم تأمنهاا  : ن الشقاءالمرافَ و م
على نفسها و مالك و الدابة تكون قطوفا فين ضربتها أتعبتك و إن تركتها لم تلحقك بأصاحابك  

 . و الدار تكون ضيقة قليلة المرافَ
" :قاال   لنباي  أن ا (ما الثابت في صحيح مسالم  رضي اهلل عنهعبد اهلل بن عمرو حديث  )

 ".الصالحة   المرأ: متاا ، وخير متاا الدنيا الدنيا 

 فالمرأ  الصالحة في هذا الزمان وفي كل زمان كنز ينبغي أن َتِكد في البحث عنه حتى تجده 
قلب شاِكر  " : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  أمامةأبي حديث  ) 

 " ه تعينك علي أمر ُدنياك ودينك خير ما اكتنز الناسصالح ةوْلسان ذاكر وزوج
 مان  النسااء  خيار : قال  أن النبي  ( الثابت في  صحيح الجامع سالم بن عبد اهللحديث ) 

   .  مالك و نفسها في غيبتك تحفظ و أمرت إذا تطيعك و أبصرت إذا تسرك
هلك أبي وترك سابع  :قال (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

نعام،  : فقلات (. تزوجت يا جابر: )بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأ  ثيبا فقال لي رسول اهلل
(. فهال جارية تالعبها وتالعبك، تضاحكها وتضاحكك: )بل ثيبا، قال: قلت(. ابكرا أم ثيبا: )فقال
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بمثلهن، فتزوجت امارأ   إن عبد اهلل هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن : فقلت له: قال
 (.خيرا: بارك اهلل لك، أو قال: )تقوم عليهن وتصلحهن، فقال

قلت يا رسول اهلل، أرايت لو نزلت :قالت(الثابت في  الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديث )
: واديا وفيه شجر  قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال

 .تعني أن رسول اهلل  لم يتزوج بكرا غيرها(. يرتع منها في التي لم)
قاال    أن النباي   (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع ) 
 .  باليسير أرضى و خبا أقل و أفواها أعذب و أرحاما أنتَ فينهن باألبكار عليكم:
 أسس اختيار الزوج: 
إنها قاد وهبات   : أتت النبي  امرأ  فقالت: قال( الصحيحين   الثابت فيسهل بن سعد حديث )

أعطيها : )زوجنيها، قال: فقال رجل(. ما لي في النساء من حاجة: )نفسها هلل ولرسوله ، فقال
(. ما معك من القران: )فاعتل له، فقال(. أعطها ولو خاتما من حديد: )ال أجد، قال: قال(. ثوبا
 (.تكها بما معك من القرانفقد زوج: )كذا وكذا، قال: قال
:  قاَل رسوُل اهلل : قاَل( الثابت في  صحيحي الترمذي أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 
إاله َتف َعلَّوا َتكَّْن ِفت َنة  فاي األْرِل وَفَسااٌد   . إَذا َخَطَب إَلْيكَّْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوخَّلََّقُه، َفَزّوُجوُه»
 .«ِريٌلَع
جاءت امرأ  إلى رسول اهلل  تعرل علياه نفساها،   :قال (ثابت في  الصحيحين ال أنسحديث )

ما أقل حياءك، واسوأتاه واسوأتاه، قاال  : قالت يا رسول اهلل، ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس
 .هي خير منك، رغبت في النبي  فعرضت عليه نفسها

أن عمار بان   : دثيحا  (الثابت في  صاحيح البخااري    رضي اهلل عنهما بن عمر حديث ا) 
الخطاب، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول 

أتيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه حفصاة،  : اهلل ، فتوفي بالمدينة، فقال عمر ابن الخطاب
قاال  . قد بدا لي أن ال أتزوج يومي هاذا : سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: فقال
إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكار فلام   : فلقيت أبا بكر الصديَ، فقلت: رعم

يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثات لياالي ثام خطبهاا رساول اهلل       
لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك : فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال

فينه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علاي، إال  : م، قال أبو بكرنع: قلت: شيئا؟ قال عمر
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أني كنت علمت أن رسول اهلل  قد ذكرها، فلم أكن ألفشي سر رسول اهلل ، ولو تركها رساول  
 .اهلل  قبلتها

]*[الِخطبة : 

 المخطوبة إلىالنظر : 

َأنهُه َخَطاَب اْماَرَأ ت، فَقااَل    (ماجة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ال ُمِغيَرِ  بِن شَّْعَبَة حديث )
 .«أن ظَّْر ْإَلْيَها فْينهُه َأْحَرى َأْن ُيْؤَدَم َبْيَنكََّما»:  النبّي 

كنت عند النبي  فأتااه  * قال (الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 
إليها قال ال قال فاذهاب  رجل فأخبره أنه تزوج امرأ  من األنصار فقال له رسول اهلل  أنظرت 

 .فانظر إليها فين في أعين األنصار شيئا 
أن  (الثابت في  صاحيح أباي داوود   جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل حديث ) 

إذا خطب أحدكم المرأ  فين استطاا أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاا فليفعال   :قال  النبي 
 .لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتهاقال فخطبت جارية فكنت أتخبأ 

 استحباب القصد في الكالم حال الخطبة: 
جاء رجالن من المشرَ :قال  (الثابت في  صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 

 (.إن من البيان لسحرا: )فخطبا، فقال النبي 
على خطبة أخيه على خطبة ال يخطب أحدكم : 

]*[عقد النكاح : 
يستحب الخطبة بين يدي العقد بخطبة الحاجة : 
خطباة   علمناا رساول اهلل   : قال ( لحديث ابن مسعود الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

الحاجة أن الحمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد اهلل فال مضل لاه  
ياا أيهاا   > !إله إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال

يا أيها الناس اتقوا ربكام  > ! !<الذين امنوا اتقوا اهلل حَ تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون 
الذي خلقكم من نفس واحد  وخلَ منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهلل الذي 

يا أيها الذين امنوا اتقوا اهلل حَ تقاتاه  > ! !<ان عليكم رقيبا تساءلون به واألرحام إن اهلل ك



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   353 

يا أيها الذين امنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا يصلح لكم > ! !<وال تموتن إال وأنتم مسلمون 
 . أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

 التهجئة بالزواج: 

أن النباي   ( و الترمذي الثابت في  صحيحي أبي داوود  رضي اهلل عنه أبي هرير   لحديث ) 
 . كان إذا رفأ اننسان إذا تزوج قال بارك اهلل لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

تستأذن حتى البكر تنكح ال : 

 البكر تنكح ال»: قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 
 أن»: قاال  ؟ إذنهاا  وكياف  اهلل رسول يا: قالوا ، «تستأمر حتى األيِّم تنكح وال تستأذن، تىح

 .تسكت
أن أباها زوجها وهي ثيِّاب   (صحيح البخاري الثابت في   األنصارية خدامخنساء بنت حديث ) 

 .فكرهت ذلك، فأتت النبي  فردم نكاحها
بولي إال نكاح ال : 

 شااهدي  و باولي  إال نكاح ال :قال   أن النبي  ( يح الجامعالثابت في  صححديث عائشة ) 
  .  عدل

أّيَماا اْماَرَأٍ    »:قال   أن النبي ( و الترمذي الثابت في  صحيحي أبي داوود َعاْئَشَة حديث ) 
َدَخَل بَها َفَلَها الَمْهاُر   فيْن. َفِنكاُحَها َباِطٌل. َفِنكاُحَها َباِطٌل. نَِّكَحت  ِبَغْيِر إذ ِن َوْلّيَها، َفِنكاُحَها َباِطٌل

 .«فيِن اش َتَجُروا، فالّسل َطاُن َوْلّي َمْن اَل َوْلّي َلُه. ِبَما اْسَتَحّل ِمْن َفْرِجَها
 تازوج  ال:قال   أن النبي  ( الثابت في  صحيح الجامع أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

 . نفسها المرأ  تزوج ال و المرأ  المرأ 

لرمضاا ما يحُرُم من النسب يحُرُم من ا:  
يحُرُم من الرمضاا ما يحُرُم من : قال   أن النبي  (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

 . النسب 
  الرضاا الذي يثبت به التحريم: 

رضاعات   َركان فيما أنزل من القران عش ا : قالت  (حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 . وهي مما يقرأ من القران   ، فتوفي رسول اهلل  معلومات خن بخمٍسس، ثم نَّرمنمحُِّي
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وال  ال تحارم انمالجاةَّ  : قاال   أن النباي   (حديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسالم   ) 
 (   انمالجتان

 ( المصمة وال المصمتانال تَّحِّرم : قال  أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) 
ال ُيحِّرم مان  :  قال  أن النبي ( سلمة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة حديث أم ) 

ََ األمعاء في الثدي وكان قبل الفطام   . الرضاعة إال ما فتن
و عمتها بين المرأِ  جمُعال ُي : 

باين   جمُعال ُي: قال   أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
  . و خالتها  و عمتها و ال بين المرأِ  المرأِ 
]*[   األنكحة الفاسد: 
 نكاح الشغار: 
. نهى عان الشاغار    أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

 .والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته، ليس بينهما صداَ
 نكاح المحلل: 
 :قال  أن النبي ( ثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي حديث علّي ال) 

 . له والمحلنل المحلِّل اهلل  لعن
أال أخبركم باالتيس  :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح ابن ماجة عقبة بن عامر حديث ) 

 . له والمحلنل المحلِّل اهلل  لعن ، المستعار قالوا بلى يا رسول اهلل قال هو المحلل
ح المتعة نكا: 
متعة النساء ياوم   نهى عن  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه حديث علّي)

 .خيبر وعن أكل الحمر األنسية 
النكاح في الشروط : 
 توفاوا  أن الشروط أحَ »:قال   أن النبي  (حديث عقبة ابن عامر الثابت في  الصحيحين )

 «الفروج به استحللتم ما به
 : قال  أن النبي ( رو ابن عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة حديث عم)
 . حالالت حرم أو حرامات أحل شرطات إال شروطهم على المسلمون»
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 توفاوا  أن الشروط أحَ »:قال   أن النبي  (حديث عقبة ابن عامر الثابت في  الصحيحين )
 «الفروج به استحللتم ما به
 قال  أن النبي ( عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  حديث عمرو ابن) 

 . حالالت حرم أو حرامات أحل شرطات إال شروطهم على المسلمون» :
ما بال أقاوام يشاترطون شاروطا    :قال   أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )

شارط ،  فليس له، وإن اشترط مائة ليست في كتاب اهلل، من اشترط شرطا ليس في كتاب اهلل 
 .شرط اهلل أحَ وأوثَ 

قال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنه حديث ) 
نهى رسول اهلل  أن يبيع حاضر لباد، وال تناجشوا، وال يبيع الرجل على بيع أخيه، وال يخطب :

 (.أختها لتكفأ ما في إنائهاتسأل المرأ  طالَ ال على خطبة أخيه، و
]*[الحقوَ الزوجية : 

جعل اهلل تعالى لكٍل من الزوجين حقوقات وواجبات تجاه اآلخر حتى تديم المود  والرحمة بينهما 
َوَلُهّن ِمث ُل الهِذي َعَلْيِهّن ِباال َمْعُروِف َوْللّرَجااِل َعَلاْيِهّن    : )، وجمع هذه الحقوَ في قوله تعالى

 [111: اآلية -البقر  : سور ( ]لهُه َعِزيٌز َحكَّيٌمَدَرَجة  َوال
أاَل »:قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة َعْمرِو بِن األْحَوِص حديث )

ّن واْسَتْوُصوا بالنهَساِء َخيرات، فينهَما ُهّن َعواٌن ِعن َدكْم َلْيَس َتْمِلكَّوَن ِمن ُهّن َشْيئات َغْياَر ذْلاَك، إاله أَ  
َفايْن  . َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة َفْيْن َفَعل َن َفاهُجُروُهّن في المَضاِجِع َواْضِرُبوُهّن َضْربات َغْيَر ُمَباّرحٍ 

كهاْم  َفَأّما َحق. وْلنَساْئكْم َعَلْيكَّْم َحقات. َأاَل إّن َلكَّْم َعَلى ِنَساْئكَّم َحقهات. أَطْعنكَُّم َفاَل َتْبغَّوا عَلْيِهّن َسِبيالت
أاَل وَحقُهاّن  . َعَلى ِنَساْئكَّْم َفاَل ُيوِطئَن فَُّرشكَّْم َمْن َتك َرُهوَن واَل َيْأَذّن في ُبُيوِتكَّْم ْلَماْن َتك َرُهاونَ  

 .«َعَلْيكَّْم أْن تَّحِسنَّوا ْإَلْيِهّن ِفي ِكْسَوِتِهّن وَطَعاِمِهن
]*[ حقوَ الزوجة: 
 ُهّن ِبال َمْعُروِف َفْين َكِرْهتَُّموُهّن َفَعَسَى َأن َتك َرُهوا  َوَعاِشُرو: )لقوله تعالى :العشر  بالمعروف

 [19: اآلية -النساء : سور ( ]َشْيئات َوَيْجَعَل اللهُه ِفيِه َخْيرات َكِثيرات
َخْيُركَّْم َخْيُركَّْم أَلْهِلاِه، َوَأَناا   » : قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح الترمذي )

 .لي ألهَخْيُركَّْم 
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 النفقة على الزوجة: 
يا رساول  * قال قلت ( ابن حيد  الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة  معاوية حديث )

اهلل ما حَ زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسايت أو اكتسابت وال   
 . تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال في البيت

كفى بالمرء إثما :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح أبي داوود عبد اهلل بن عمرو حديث ) 
 . أن يضيع من يقوت

التلطف مع الزوجة ومداعبتها : 
كانت مع النبي  فاي سافر   :أنها (الثابت في  صحيح البخاري عائشة رضي اهلل عنها حديث ) 

 .بتلك  قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه
 كل:قال   أن النبي  (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع ) 

 تأدياب  و امرأتاه  الرجال  مالعبة  :  أربعة يكون أن إال لعب و لهو اهلل ذكر من ليس شيء
   .  السباحة الرجل تعليم و الغرضين بين الرجل مشي و فرسه الرجل
ال يفرك مؤمن مؤمنه : 
قاال   أن النبي  (األنصاري الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 
 . منها اخر يال يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رض:
 الصبر على المرأ  وتحمل األذى منها: 
أباي هريار     :قال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث )

استوصوا بالنساء، فين المرأ  خلقات مان ضالع، وإن    : )هلل عنه  رضي اهلل عنه قالرضي ا
أعوج شيء في الضلع أعاله، فين ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصاوا  

 (.بالنساء
ان المارأ   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

لن تستقيم لك على طريقة فين استمتعت بها استمتعت بهاا وبهاا عاوج وإن    خلقت من ضلع 
 . ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طالقها

  من السنة أن يعين  الزوج زوجته في أمر الدنيا واآلخر : 
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ماا  : سألت عائشة رضي اهلل عنها:قال ( الثابت في  صحيح البخاري  األسود بن يزيدحديث ) 
في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فيذا حضرت كان يكون : البيت؟ قالت صنع في  كان النبي 

 .الصال  خرج إلى الصال 
كان النبي  يصلي وأنا راقد ، معترضاة علاى   :قالت (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين ) 

 .فراشه، فيذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت
إذا دخل العشر شد مئازره، وأحياا   كان النبي  : قالت (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )

 .ليله، وأيقظ أهله
 حفظ المرأ  وصيانتها: 
كلكام راا  ) :قاال    أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  بن عمر رضي اهلل عنهماحديث )

 مسائول عن رعيته، والرجل في أهله راا وهو  مسئولعن رعيته، فانمام راا وهو  ومسئول
عن رعيتها، والخادم في مال سيده  مسئولةا راعية، وهي عن رعيته، والمرأ  في بيت زوجه

 (.عن رعيته مسئولراا وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راا وكلكم 
 عما راا كل سائل تعالى اهلل إن:قال   أن النبي  (حديث أنس الثابت في  صحيح الجامع )  

 . بيته أهل عن الرجل يسأل حتى  ؟  ضيعه أم ذلك أحفظ استرعاه
 َأال يفشي سرها المرأ  على الرجلمن ح : 
إن من أشار النااس   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  سعيد الخدري حديث أبي ) 

 .عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها 
 بما يحدث جلر عسى:قال   أن النبي  (في  صحيح الجامع  تالثاب يزيد بنت أسماءحديث ) 

 مثال  فين تفعلوا فال زوجها بين و بينها يكون بما تحدث امرأ  عسى أو أهله بين و بينه يكون
   .  ينظرون الناس و فغشيها الطريَ ظهر في شيطانة لقي شيطان مثل ذلك
أن يعدل بينها وبين ضرتها  من حَ المرأ  على الرجل: 
من : قال  أن النبي ( صحيح السنن األربعة حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  )

 . كانت له امرأتان فمال إال إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل
َوَلن َتْسَتِطيُعَوا  َأن َتْعِدلَّوا  َبْيَن النهَسآِء َوَلْو َحَرْصتَّْم َفاَل َتِميلَّوا  كَّاّل ال َمْياِل   )  :يقول  تعالى واهلل

   [119 /النساء( ]َوْإن تَّْصِلُحوا  َوَتتهقَّوا  َفْيّن اللهَه َكاَن َغفَّورات ّرِحيمات َفَتَذُروَها َكال ُمَعلهَقِة
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تنبيه :؛ مان   التسوية في حقوقهن التي يمكن للزوج التسوية فيها بينهن: المقصود بالعدل
،  ، فيعدل بينهن في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة الَقْسم والنفقة والكسو 

لكنه ال يطالب بالعدل فيما ال يملك كميل القلاب  وفي تهيئة مسكن لكل واحد  منهن على حد ، 
َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن َتْعِدلَّوا َبْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصتَّْم َفال َتِميلَّوا كَّلن }، لقوله تعالىوالمحبة ونحوها

أي  -يقسم باين نساائه    ، ولذلك كان رسول اهلل (119: النساء){ال َمْيِل َفَتَذُروَها َكال ُمَعلنَقِة
رواه ابان  ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمني فيما تملاك وال أملاك  )فيعدل ويقول -المبيت
 .حبان 

  :لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى فهل يجوز ذلك 
أقارا باين   اد سفرات إذا أر كان رسول اهلل  : قالت  ( الثابت في  الصحيحينحديث عائشة )

منهن يومها وليلتها، غيار   لكل امرأٍ  خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنمنسائه، فأيتَّ
  .أن سود  بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذلك رضا رسول اهلل 

لنبي َخشَيت سود َّ أن يطلقها ا( و الترمذي الثابت في  صحيحي أبي داوود حديث ابن عباس ) 
  َفاَل ُجَنااَح َعَلْيِهَماا َأْن   }اَل تََّطلهق ِني َوَأْمِسك ِني َواْجَعْل َيْوِمي ْلَعاْئَشَة، َفَفَعَل َفَنَزَلت  ):  فقالت

 (  {ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصل حات َوالّصل ُح َخْيٌر
 ه،إذا أراد السفر أقرا بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج بها مع وكان رسول اهلل

أقارا باين   إذا أراد سفرات  كان رسول اهلل  : قالت  ( الثابت في  الصحيحينحديث عائشة )
منهن يومها وليلتها، غيار   لكل امرأٍ  خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنمنسائه، فأيتَّ

  .أن سود  بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذلك رضا رسول اهلل 
أن يتعاهدها بالهدايا التي تجلب المحبة    على الرجلمن حَ المرأ: 
تهاادوا   : قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الجامع )

 .تحابوا
ِعَظِم حَ الزوج : 
 أن زوجتاه  على الزوج حَ:قال   أن النبي  (حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح الجامع ) 
 .  حقه أدت ما فلحستها قرحة به كانت لو
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 تقعد لم الزوج حَ المرأ  تعلم لو:قال   أن النبي  (حديث معاذ الثابت في  صحيح الجامع ) 
  .  منه يفرغ حتى عشاؤه و غداؤه حضر ما
  أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة  )

 .«أْن َيْسُجَد أْلَحٍد، ألَمْرتَّ ال َمْرَأَ  َأْن َتْسُجَد ْلَزْوِجَها َلْو كَّن تَّ امرات أَحدات»:قال 
اَل تَّاْؤِذي  »:قال   أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  ُمَعاِذ بِن َجَبٍلحديث )

يِه، َقاَتَلِك اهلل، َفْينهَما ُهَو ِعن َدك اَل تَّْؤِذ: ْإاله َقاَلت  َزْوَجتَُّه ِمَن ال ُحوِر ال ِعيِن. اْمَرأ   َزْوَجَها ِفي الّدن َيا
 .«َدِخيٌل ُيوِشَك َأْن ُيَفاِرَقِك ْإَلْيَنا

 صالت  إذا:قال   أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الجامع ) 
 الجناة  ادخلي  :  لها قيل زوجها أطاعت و فرجها حصنت و شهرها صامت و خمسها المرأ 

   .  شئت الجنة بوابأ أي من
قاال    أن النبي  (الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنه حديث )
 (.إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها المالئكة حتى تصبح) :
والاذي  :ل قاا  أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إال كان الذي في السماء سااخطا  
 . عليها حتى يرضى عنها

 منه أنت أين انظريقال   أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  محصن بن حصينحديث ) 
   .  نارك و جنتك هو فينما  ؟ 
 ال اثناان : قاال   أن النبي  (ابت في  صحيح الجامع حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الث) 

 حتاى  زوجهاا  عصت امرأ  و يرجع حتى مواليه من ابَ عبد  :  رءوسهما صالتهما تجاوز
  .  ترجع

ال ينظر  :قال   أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في السلسلة الصحيحة ) 
 .تغني عنهاهلل إلى امرأٍ  ال تشكر لزوجها وهي ال تس

]*[ حقوَ الزوج: 
 من حَ الرجل على المرأ  أن تطيعه في غير معصية: 

 [34: اآلية -النساء : سور ( ]َفالّصاْلَحاتَّ َقاِنَتات  َحاِفَظات  لهل َغْيِب ِبَما َحِفَظ اللهُه: )قال تعالى
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 مان  سااء الن خيار : قال  أن النبي  ( الثابت في  صحيح الجامع سالم بن عبد اهللحديث ) 
   .  مالك و نفسها في غيبتك تحفظ و أمرت إذا تطيعك و أبصرت إذا تسرك

إذا صالت  : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
ادخلي الجنة مان  : المرأ  خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها

 . أي أبواب الجنة شئت
 :قال   أن النبي  ( الثابت في  صحيح الجامع محصن بن حصين حديث) 

   .  نارك و جنتك هو فينما  ؟  منه أنت أين انظري
اثناان ال   : قاال  أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنهابن عمر حديث  )

 . ترجع عبد ابَ من مواليه حتى يرجع و امرأ  عصت زوجها حتى: تجاوز صالتهما رءوسهما

تنبيه إن أمرها بماا      فينه، مشروطة بما ليس فيه معصية هلل عز وجل للزوج هذه الطاعة
رضاي اهلل   لحديث علي بن أبي طالاب ) . فيه معصية هلل عز وجل فال طاعة له في هذا األمر

ال طاعة في معصية اهلل، إنماا الطاعاة فاي    ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين عنه 
 (. روفالمع
ال :)قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه حديث عمران بن حصين ) 

 ( طاعة لمخلوَ في معصية الخالَ
في نفدها وماله  من حَ الرجل على المرأ  أن تحفظ غيبته: 

 [34: اآلية -النساء :  سور( ]َفالّصاْلَحاتَّ َقاِنَتات  َحاِفَظات  لهل َغْيِب ِبَما َحِفَظ اللهُه: )قال تعالى

 تسرك من النساء خير: قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  سالم بن عبداهللحديث ) 
   .  مالك و نفسها في غيبتك تحفظ و أمرت إذا تطيعك و أبصرت إذا
تنبيه :  ومن حفظها لغيبته أن ال تكلم رجالت أجنبيات إال بيذنه 

 أن نهاى   أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع ي اهلل عنه رضحديث عمرو ابن العاص ) 
   .  أزواجهن بيذن إال النساء تكلم
 من حَ الرجل على المرأ  أن ترعى ماله وولده وتحافظ عليها : 
كلكام راا  ) :قاال    أن النباي   (الثابت في  الصحيحين  بن عمر رضي اهلل عنهماحديث )

و مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راا وهو مسؤول ومسؤول عن رعيته، فانمام راا وه
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عن رعيته، والمرأ  في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده 
 (.راا وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راا وكلكم مسؤول عن رعيته

تاى  وجهاه ح  من حَ الرجل على المرأ  أن تتزين له وأن تبتسم في وجهه وال تعبس فيو
 [ أبصرت إذا تسرك]   تصل إلى النتيجة المرجو  

 تسرك من النساء خير: قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  سالم بن عبداهللحديث ) 
   .  مالك و نفسها في غيبتك تحفظ و أمرت إذا تطيعك و أبصرت إذا
من حَ الرجل على المرأ  أن ال تأذن في بيته إال بيذنه و: 
 : قاال   أن النبي ( الُجَشمِّي الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  األْحَوِصبي حديث أ)

اله َأْن َأاَل َواْسَتْوُصوا بالنهَساِء َخْيرات، فْينهَما ُهّن َعَواٌن ِعن َدكَّْم، َلْيَس َتْمِلكَّوَن ِمن ِهّن َشْيئات َغْيَر َذْلَك ْإ
َعل َن َفاْهُجُروُهّن في الَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهّن َضْرَبات َغْيَر ُمَباّرٍح، َفاْيْن   َيأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة، َفْيْن َف

َأاَل َوْإّن َلكَّْم َعَلى ِنَساْئكَّْم َحقها، َوْلِنَساْئكَّْم َعَلْيكَّْم َحقها، فَأّما َحقهكَّاْم  . َأَطْعَنكَّْم َفاَل َتْبغَّوا َعَلْيِهّن َسِبيالت
َأاَل َوْإّن َحقهُهّن . ِطْئَن فَُّرَشكَّْم من َتك َرُهوَن، َوال َيْأَذّن في ُبُيوِتكَّْم ْلَمْن َتك َرُهوَنَعَلى ِنَساْئكَّْم َفاَل ُيْو

 .« َعَلْيكَّْم َأْن تَّْحِسنَّوا ْإَلْيهّن في ِكْسَوِتِهّن َوَطَعاِمِهّن
من حَ الرجل على المرأ  أن تحفظ ماله وال تنفَ من ماله إال بيذنه و: 
 تسرك من النساء خير: قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع  سالم بن عبداهللحديث ) 
   .  مالك و نفسها في غيبتك تحفظ و أمرت إذا تطيعك و أبصرت إذا
من حَ الرجل على المرأ  أن ال تصوم تطوعات إال بيذنه و: 
حال للمارأ  أن   ال ي) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  هرير  رضي اهلل عنهحديث )

تصوم وزوجها شاهد إال بأذنه، وال تأذن في بيته إال بأذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره 
 (.فينه يؤدي إليه شطره

 ومن حقه عليها أال تمنع نفسها منه متى طلبه: 
قاال    أن النبي  (الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنه حديث )
 (.عا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها المالئكة حتى تصبحإذا د) :
والاذي  :قاال   أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إال كان الذي في السماء سااخطا  
 . اعليها حتى يرضى عنه
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 ومن حقه عليها أن ال تسأل الطالَ من غير بأس: 
أّيَماا اْماَرأٍ    » :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي َثْوَباَن حديث ) 

 .«َسَأَلت  َزْوَجَها َطاَلقات ِمْن َغْيِر َبْأٍس، َفَحَراٌم َعَلْيَها َراْئَحةَّ ال َجنهة
رأ ت أجنبية له حتى ال تقع في قلبه تصف ام ومن حقه عليها أن ال: 
فتنعتها  المرأَ  المرأ َّ ال تباشُر): قال  أن النبي  (حديث ابن مسعود الثابت في  الصحيحين )

 ( إليها  لزوجها كأنه ينظُر
]*[ الخالفات الزوجية: 
تسعى بكل ما أوتيت  من حيل لإلفساد والتفريَ بين األزواج والشياطين : 
إن إبلايس يضاع   :قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث جابر )

 :أعظمهم فتنة يجيء أحدهم، فيقاول : فأدناهم منه منزلة عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه ،

تَّ بيناه  َقا رمحتاى فَ  ما تركته: ثم يجيء أحدهم فيقول. ما صنعَت شيًئا: فعلتَّ كذا وكذا، فيقول
 .ِنْعَم أنَت، فيلتزمه : نه ويقولوبين امرأته، فيدنيه م

 وسائل عالج الخالفات الزوجية: 
 ةَمك التروي والِح :  
عند بعل نسائه   قال كان النبي   (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه أنس حديث  )

في بيتها يد الخاادم    فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي 
فلَ الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في  الصحفة فانفلقت فجمع النبي فسقطت 

الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فادفع  
  .الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسور  في بيت التي كسرت 

ضبط اللسان : 
قلت يا رسول اهلل ما النجاا  ؟  : قال  أن النبي ( مر في صحيح الترمذي حديث عقبة بن عا)

 . قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك 
إذا أصبح ابن ادم فين األعضاء كلها  :قال  أن النبي ( حديث أبي سعيٍد في صحيح الترمذي)

ساتقمت اساتقمنا و إن اعوججات    اتَ اهلل فينا فينما نحن بك فاين ا   : تكفر اللسان فتقول 
   .  اعوججنا
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قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضاوان   أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
اهلل ال يلقي لها باال يرفعه اهلل بها درجات و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال يلقي لهاا  

  .  باال يهوي بها في جهنم
قال من يضمن لي ما بين لحييه و ما باين   أن النبي ( في الصحيحين  حديث سهل بن سعد)

  .  رجليه أضمن له الجنة
سئل عن أكثر ماا يادخل    أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ؟ قال الفم ، تقوى اهلل وحسن الخلَ : الناس الجنة ؟ قال 
 . ج والفر

قال قلت يا رسول اهلل أخبرني بعمٍل ُيادخلني  ( حديث معاذ في صحيحي الترمذي وابن ماجة )
الجنة ويباعدني من النار ؟ قال لقد سألتني عن عظيم و إنه ليسير على من يساره اهلل علياه   
تعبد اهلل ال تشرك به شيئا و تقيم الصال  المكتوبة و تؤتي الزكا  المفروضة و تصوم رمضان 

الصوم جنة و الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفائ    ؟ أال أدلك على أبواب الخير ؛ تحج البيت  و
أال أخبرك برأس األمر  وعموده و ذرو  سانامه  ؛ الماء النار و صال  الرجل في جوف الليل 

  ؟ أال أخبرك بمالك ذلك كله ؛ و ذرو  سنامه الجهاد   رأس األمر انسالم و عموده الصال  ؟ 
  ؟ و إنا لمؤاخذون بما نتكلم به   ! يا نبي اهلل   : قال  -و أشار إلى لسانه  -ليك هذا كف ع

 .  و هل يكب الناس في النار على وجوههم إال حصائد ألسنتهم  ! ثكلتك أمك يا معاذ   : قال 
  عالج نشوز المرأ: 

ُروُهّن ِفي ال َمَضااِجِع َواْضاِرُبوُهّن َفاْيْن    َوالالهِتي َتَخافَّوَن نَّشَّوَزُهّن َفِعظَّوُهّن َواْهُج: )قال تعالى
 [34: اآلية -النساء : سور ( ]َأَطْعَنكَّْم َفاَل َتْبغَّوا  َعَلْيِهّن َسِبيالت ْإّن اللهَه َكاَن َعِلّيات َكِبيرات

ال يجلد أحدكم امرأته جلد ):قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  عبد اهلل بن زمعةحديث )
 (.يجامعها في اخر اليوم العبد، ثم

ال يجلد فوَ عشار  ) :قال  أن النبي  (أبي أوفى الثابت في  الصحيحين عبد اهلل بن حديث )
 (.جلدات إال في حد من حدود اهلل

حلف أن ال يدخل علاى   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أم سلمة رضي اهلل عنهاحديث )
 يا نباي اهلل   :أو راح، فقيل له نغدا عليهما شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوبعل أهله 

  (.إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما: )فقال. شهرا؟ عليهن  حلفت أن ال تدخل
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]*[اداب الجماا : 
 تَّسن التسمية عند الجماا : 
: قاال   أتي أهله إذاأن أحدكم لو :قال  أن النبي  (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )

في ذلك،  لم  ولٌد ر بينهماقدمُي فينه إنلهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا،بسم اهلل، ال
  (أبدات يضره شيطاٌن

أي قبل أن تَّنزل ألنه يحرمها من كمال انستمتاا ، وربما يحصال   ُيكره النزا قبل فراغها ،
ال : ) قاال   باي  لها ضررات إذا كان الماء متهيأ للخروج ثم ينزا الرجل قبل إنزالها ، و الن

 ( ضرر وال ضرار 
 . فهو ضعيف ( ثم إذا قضى حاجته فال يعجلها حتى تقضي حاجتها ) أما حديث { تنبيه } 
 أن يتعاهد الجماا في بعل األيام وليس كل يوم: 
ُزر ِغباات  : قال   أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الجامع ) 

 ( تزدد ُحبات 
 يحرم التحدث بجماا أهله عند أصحابه : 
إن من أشر الناس عناد اهلل  : قال   أن النبي  (حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم ) 

 .  منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها
 ويجوز له أن يجمع بين وطء نسائه في غسل واحد : 
نسائه في الساعة الواحاد ،  يدور على  النبي  : قال  (لصحيحين حديث أنس الثابت في  ا)

أو كاان  : قلات ألناس  : قال ، وفي رواية تسع نسو  ، من الليل والنهار، وهن إحدى عشر 
 .كنا نتحدث أنه أعطي قو  ثالثين: ه؟ قالطيقَُّي
 إذا أراد أن يعاود الجماا ُيستحب له أن يتوضأ : 
إذا أتى أحدكم أهله ثام أراد  : قال   أن النبي  (صحيح مسلم حديث أبي سعيد الثابت في  ) 

 . أن يعود فليتوضأ 
]*[األمور التي تَّباح في الجماا : 
مقبلة أو مدبر ، لقوله تعالى -إال الدبر -ويباح للرجل في جماا زوجته جسد امرأته كله : (

 [.113: البقر ]  ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
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أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأ  مان  *  ( الثابت في  الصحيحينابر بن عبد اهلل جحديث )
نساؤكم حرث لكم فأتوا حارثكم أناى    )دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنزلت 

 (شئتم 
تحريم الدبر : 
 لنبي أن ا ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

في دبرها فقد برئ مما   من أتى كاهنات فصدقه بما يقول أو أتى امرأ  حائضات أو أتى امرأ: قال 
 .  ُأنزل على محمٍد 
اتي امرأتي أنى شئت، وحيث شائت،   : أن رجالت قال له: -رضي اهلل عنه -وعن ابن مسعود
 !إنه يريد الدبر:  نعم، فنظر له رجل فقال له: وكيف شئت؟ قال

 .محاش النساء عليكم حرام : عبد اهلل قال
ملعاون    :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث ) 

 .من أتى امرأته في دبرها 
 الجمااجواز التجرد من الثياب عند : 
النبي كنت أغتسل أنا و: قالت أنها (  الصحيحينالثابت في   -رضي اهلل عنها -عائشةحديث ) 

 " .صلى اهلل عليه وسلم من إناء واحد من جنابة
أن النبي ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  رضي اهلل عنه حديث  معاوية بن حيده) 
  إذا كان القوم بعضهم فاي    : احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل :   قال

قال   ؟ إذا كان أحدنا خاليا   : د فال يرينها قيل إن استطعت أن ال يرينها أح  : قال   ؟ بعل 
 . اهلل أحَ أن يستحيا منه من الناس   :
تنبيه:إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى علاى  ):وأما ما روى عنه صلى اهلل عليه وسلم في أنه قال

 .فمنكر، وال يصح في المنع حديث (( .تجرد العيرين عجزه وعجزها شيئات، وال يتجردا
الوضوء لمن جامع امرأته، وأراد أن يعاودها قبل أن يغتسل يستحب: 
قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهأبي سعيد الخدري  حديث حديث )

 . (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ:))
طواف الرجل على نسائه بغسل واحد : 
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 كان  أن النبي  (يح مسلم الثابت في صح -رضى اهلل عنه -لحديث أنس)
 .يطوف على نسائه بغسل واحد 

تنبيه :الغسل عند كل  في -أنه قال وأما ما روى عنه صلى اهلل عليه وسلم     
فال حجة فيه لضعفه، ولمخالفته الثابت عنه صلى اهلل علياه   ((.هذا أزكى وأطهر))مر  يجامع 

 :يث اآلتي في الحدوسلم في طوافه على نسائه بغسل واحد كما 
 :قالت  (الثابت في صحيح البخاري :-رضى اهلل عنها -حديث عائشة)
               .ائه ثم يصبح محرمات ينضخ طيبات فيطوف على نس كنت أطيب رسول اهلل  
إذا جلس بين : قال  أن النبي (  الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث ) 

 . فقد وجب الغسل شعبها األربع ثم جهدها 
إذا جلس بين شاعبها  األرباع   : قال  أن النبي (  حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . ومس الختاُن الختاَن فقد وجب الغسل 
 تحريم إتيان المرأ  وهي حائل: 

: البقار  ]{   ويسألونك عن المحيل قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيل }: لقوله تعالى
111.] 

 أن النبي  ( والترمذي أبي داوود الثابت في  صحيحي  أبي هرير   رضي اهلل عنه ديث ح) 
في دبرها فقد برئ مما   من أتى كاهنات فصدقه بما يقول أو أتى امرأ  حائضات أو أتى امرأ: قال 

 .  ُأنزل على محمٍد 
أي . ] النكااح   اصنعوا كل شٍئ إال: قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم )

 [ إال الوطء
 كفار  من أتى حائضات: 
في الذي يأتي امرأته  :قال  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 . وهي حائل ، يتصدَ بدينار أو بنصف دينار 
 ما الذي يحُل للرجل من زوجته وهي حائل ؟ 

 :ال الفرج يجوز للرجل من زوجته وهي حائل كل جسدها إ
أي . ] اصنعوا كل شٍئ إال النكااح  : قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ل)
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 [ إال الوطء
كانت إحدانا إذا كانت حائضاا،   :قالت  (الثابت في الصحيحين  رضي اهلل عنها -حديث عائشة)

وأيكام  : قالات . ها، ثم يباشر أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتهافأراد رسول اهلل 
 .يملك إربه، كما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يملك إربه

جماا المستحاضة جواز : 
يا رساول اهلل إناي امارأ      :قالت (  الثابت في  الصحيحينحديث فاطمة بنت أبي جيش ل)  
فايذا أقبلات الحيضاة     ، إنما ذلك عرَ وليس بالحيضة القالصال   فال أطهر أفأدُا ستحاُلاَُّ

 . فاغسلي عنك الدم وصلي فيذا ذهبت قدرها فدعي الصال  
إال لمصلحة شرعية تحريم نشر أسرار االستمتاا بين الزوجين : 

إن من أشر النااس  :قال  أن النبي  (صحيح مسلم  الثابت في  سعيد الخدري حديث أبي ل) 
 .ر سرها عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينش

كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رساول اهلل  : قالت (  الثابت في  الصحيحينحديث عائشة )
    أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كماا كاان

 . يملك إربه  النبي 
القسم بين الزوجات : 

( َوَعاِشاُروُهّن ِباال َمْعُروفِ  : )تعالى ، لقوله سميجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في الق
  [19 /النساء ]

من الميل إلاى إحادى    وليس من المعروف أن يقْسم لهذه ليلة و لهذه ليلتين ، وحذر النبي 
 الزوجات عن األخرى ، 

 : قاال   أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح السنن األربعة )
 (  ه مائلت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقَّمن كان)
 أي أحدى جنبيه و طرفه مائل أي مفلوج ، (  ه مائلشقَّ) 

َوَلن َتْسَتِطيُعَوا  َأن َتْعِدلَّوا  َبْيَن النهَسآِء َوَلْو َحَرْصتَّْم َفاَل َتِميلَّوا  كَّاّل ال َمْياِل   )  :يقول  تعالى واهلل
   [119 /النساء( ]ُمَعلهَقِة َوْإن تَّْصِلُحوا  َوَتتهقَّوا  َفْيّن اللهَه َكاَن َغفَّورات ّرِحيماتَفَتَذُروَها َكال 

 ( في القسم و اننفاَ ال في المحبة ألنها مما ال يملكه : و المراد بالعدل هنا 
لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى يجوز ذلك : 
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أقارا باين   إذا أراد سفرات  كان رسول اهلل  : قالت  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )
منهن يومها وليلتها، غيار   لكل امرأٍ  خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنمنسائه، فأيتَّ

  .أن سود  بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذلك رضا رسول اهلل 
َخشَيت سود َّ أن يطلقها النبي ( رمذي حديث ابن عباس الثابت في  صحيحي أبي داوود و الت) 
  َفاَل ُجَنااَح َعَلْيِهَماا َأْن   }اَل تََّطلهق ِني َوَأْمِسك ِني َواْجَعْل َيْوِمي ْلَعاْئَشَة، َفَفَعَل َفَنَزَلت  ):  فقالت

 (  {ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصل حات َوالّصل ُح َخْيٌر
 ال يجوز أن يسافر بيحداهن بدون قرعة : 

أقارا باين   إذا أراد سفرات  كان رسول اهلل  : قالت  (ث عائشة الثابت في  الصحيحين حدي)
منهن يومها وليلتها، غيار   لكل امرأٍ  خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسُم هنمنسائه، فأيتَّ

  .أن سود  بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذلك رضا رسول اهلل 
 وعنده زوجات كيف يقسم ؟ إن تزوج الرجل بكر 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقاام  : قال ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين )
  .عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالث ثم قسم

إذا تزوج ثيبات و عنده زوجات كيف يقسم ؟ 

السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقاام  من : قال ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين )
  .عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالث ثم قسم

 :  أقام عندها ثالثا وقاللما تزوجها  أن النبي  (حديث أم سلمة  الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 .  لنسائي بعتَّسم لِك عتَّوإن سبم ،  لِك عتَّسبم إن شئِت ، انَوَه ليس بك على أهلِك

 
 انيالء 

 

  
 *  لهلهِذيَن ُيْؤلَّوَن ِمن نهَسآْئِهْم َتَرّبُص َأْرَبَعِة َأش ُهٍر َفْيْن َفآُءوا َفْيّن اللهَه َغفَّاوٌر ّرِحايمٌ  : )قال تعالى

ََ َفْيّن اللهَه َسِميٌع َعِليٌم  [ 110:116البقر  ( ]َوْإْن َعَزُموا  الطهاَل
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حلف ال يدخُل على بعل أهله شهرات ،  أن النبي  ( ثابت في  الصحيحين حديث أم سلمة  ال)
يا نبي اهلل حلفت أن ال تادخل  : فلما مضى تسعة  وعشرون يومات غدات عليهن أوراح ، فقيل له 

 . إن الشهر يكوُن تسعةت وعشرين يومات : عليهن شهرات ، قال 
كان يقول فاي انياالء   أنه  (لبخاري الثابت في  صحيح اابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 

ال يحل ألحد بعد األجل إال أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطالَ كما أمر اهلل عز :الذي سمى اهلل
 .وجل

 

 ارَهالِظ

 

الهِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمانكَّْم  : )قال تعالى[ ُمنَكرات ّمَن ال َقْوِل َوُزورات]أن اهلل تعالى سماه : دليل الكتاب 
ْئِهْم ّما ُهّن ُأّمَهاِتِهْم ْإْن ُأّمَهاتَُّهْم ْإاله الالهْئي َوَلْدَنُهْم َوْإنهُهْم َلَيقَّولَّوَن ُمنَكارات ّماَن ال َقاْوِل    ّمن نهَسآ

 [1: اآلية -المجادلة : سور ( ]َوُزورات َوْإّن اللهَه َلَعفَّّو َغفَّوٌر
ن رجاال ظااهر مان    أ ( الثابت في  صحيح السنن األربعة بن عباس حديث : )ودليل السنة 

امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي  فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك فقال يا رسول اهلل 
رأيت بيال حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رساول اهلل  وأماره أال   

 . يقربها حتى يكفر 
 أي خلخالها( : حجليها)
 الظهار  كفار: 

الهِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن نهَسآْئِهْم ثَّّم َيُعوُدوَن ْلَما َقالَّوا  َفَتْحِريُر َرَقَباٍة ّمان َقْباِل َأن    َو) :قال تعالى 
َفَمن لهْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتااِبَعْيِن ِمان   *  َيَتَمآّسا َذْلكَّْم تَّوَعظَّوَن ِبِه َواللهُه ِبَما َتْعَملَّوَن َخِبيٌر

ا َفَمن لهْم َيْسَتِطْع َفْيط َعاُم ِستهيَن ِمْسِكينات َذْلَك ْلتَّْؤِمنَّوا  ِباللهِه َوَرُسوْلِه َوِتل َك ُحُدوُد اللهِه َقْبِل َأن َيَتَمآّس
 [4، 3المجادلة ( ]َوْلل َكاِفِريَن َعَذاٌب َأْليٌم

َجَعاَل   أناه ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي  َسل َماَن بَن َصخ ٍر األن َصاِرّيحديث ) 
. َفَلّما َمَضى ِنْصف  ِمْن َرَمَضاَن َوَقَع َعَلْيَهاا َلاْيالت  . اْمَرَأَتُه َعَلْيِه َكَظْهِر ُأّمِه َحتهى َيْمِضَي َرَمَضاُن

َ  َرَقَبة» فَقاَل َلُه رسوُل اهلل . َفَذَكَر َذْلَك َلُه َفَأتى رُسوَل اهلل  قااَل  . اَل َأِجاُدَها : قاالَ « َأْعِت
فَقاَل رسوُل . اَل َأِجُد: قاَل« أِطعْم ِستهيَن ِمْسِكينات»: قاَل. اَل أْسَتِطيُع: قاَل« َرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِنَفُصْم َشْه»
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ََ »ْلَفْرَوَ  بِن َعْمرٍو  اهلل  وُهَو ِمك َتٌل يأخَّذَّ َخْمَسَة َعَشَر َصاعات أْو ِستهَة َعَشاَر  )أْعِطِه َذْلَك ال َعَر
 .«ِمْسِكينات إط َعاَم ِستهيَن( َصاعات

 

 

 

  كتاب الطالق 

 

 

 

ال يجوز الطالَ قبل النكاح : 

َيَأّيَها الهِذيَن اَمنََّوا  ْإَذا َنَكْحتَُّم ال ُمْؤِمَناِت ثَّّم َطلهق تَُّموُهّن ِمن َقْبِل َأن َتَمّسوُهّن َفَما َلكَّْم : )لقوله تعالى
 [49: اآلية -األحزاب : سور ( ]َسّرُحوُهّن َسَراحات َجِميالتَعَلْيِهّن ِمْن ِعّدٍ  َتْعَتّدوَنَها َفَمتهُعوُهّن َو

ال »:قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 
ََ َلُه ِفيَما اَل َيْمِل ََ َلُه ِفيَما اَل َيْمِلُك، واَل َطاَل  .«ُكَنذ َر اِلبِن ادَم ِفيَما اَل َيْمِلُك، واَل ِعت 

 .ال طالَ قبل النكاح : قال  أن النبي ( حديث علّي الثابت في  صحيح ابن ماجة )
 ال يقع طالَ المكره: 
إن اهلل تجاوز عان  :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح ابن ماجة أبي ذر الغفاري حديث ) 

 .أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
  في إغالَ طالَ ال: 

ال طاالَ وال    : قال  أن النبي ( ة الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة حديث عائش)
 . عتاَ في إغالَ

وقوا طالَ الهازل : 
 أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

 . د النكاح والطالَ والرجعةن ِجُهْلْزد وَهِج نمدُهثالث ِج قال 
 :يحتاج إلى نية  الَ بالكنايةالط
أن ابنة الجون، لما أدخلت على  (الثابت في  صحيح البخاري  عائشة رضي اهلل عنهاحديث ) 

 (.لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك: )أعوذ باهلل منك فقال لها: رسول اهلل  ودنا منها قالت
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، يه أن اعتزل امرأتكأرسل إل أن رسول اهلل  (حديث كعب ابن مالك الثابت في  الصحيحين )
 .الحقي بأهلك: فقال المرأته. هانتقرب فالال، بل اعتزلها : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: فقال
 الطالَ الُسني: 
أنه طلَ امرأتاه  :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  بن عمر رضي اهلل عنهماحديث )

سول اهلل  عن ذلك، فقال رسول وهي حائل، على رسول اهلل وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب ر
مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيل ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن : )اهلل 

 (.شاء طلَ قبل أن يمس، فتلك العد  التي أمر اهلل أن تطلَ لها النساء
أنه طلَ امرأته وهى حائل فذكر ذلاك عمار     (الثابت في  صحيح مسلم  بن عمر حديث ) 
 . نبي  فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاماللل
 حكم الطالَ البدعي: 
من عمل عمال ليس عليه أمرناا  :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديث ) 

 . فهو رد
 ال تحل له من بعد حتى تنكح زوجات غيره زواجات صحيحات يجامعها فيه المطلقة ثالثات: 

أن امرأ  رفاعة القرظاي جااءت إلاى رساول اهلل        (لثابت في  الصحيحين حديث عائشة ا)
يا رسول اهلل، أن رفاعة طلقني فبت طالقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبيار  : فقالت

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ال، حتى : )القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول اهلل 
 (.لتهيذوَ عسيلتك وتذوقي عسي

 .الُعَسْيلَة الجماا  : قال   أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  صحيح الجامع ) 

له والمحلنل المحلِّل اهلل  لعن : 
 المحلِّل اهلل  لعن :قال  أن النبي ( حديث علّي الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

 . له والمحلنل
أال أخبركم باالتيس  :قال   أن النبي  (ابن ماجة  الثابت في  صحيحعقبة بن عامر حديث ) 

 . له والمحلنل المحلِّل اهلل  لعن ، المستعار قالوا بلى يا رسول اهلل قال هو المحلل
 الصحيح أن الطالَ الثالث ال يقع ألنه طالقات بدعيات: 
 [1: اآلية -الطالَ : سور ( ]َفَطلهقَّوُهّن ْلِعّدِتِهّن)ن اهلل تعالى يقول أل
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من عمل عمال ليس عليه أمرنا :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  عائشة حديث )  
 . فهو رد

أما ما حصل من عمر رضي اهلل تعالى عنه  فهو اجتهاٌد منه غايته  أن يكون سائغات لمصالحٍة  
 .راها 

وأبي  كان الطالَ على عهد رسول اهلل * قال  (الثابت في  صحيح مسلم  بن عباس حديث ) 
بكر وسنتين من خالفة عمر طالَ الثالث واحد  فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا 

 . في أمر قد كانت لهم فيه أنا  فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
 ؟ ها طلَ واحد ت أم اثنين ماذا يفعل في الطالَلو شك الرجل 
الرجل الذي يخيال  : شكا إلى رسول اهلل أنه  (حديث عبد اهلل ابن زيد الثابت في  الصحيحين )

حتى يسمع صوتا أو يجد  -ال ينصرف : أو -ال ينفتل : )إليه أنه يجد الشيء في الصال ؟ فقال
 (.ريحا

ما يريبك إلى ما ال يريبك فين  ْاَد: قال  أن النبي ( حديث علي الثابت في  صحيح الترمذي)
  .  الصدَ طمأنينة و الكذب ريبة

]*[جعة باب الر: 
َه ِبَرّدِهّن ِفي َذْلَك ْإْن َأَراُدَوا  ْإْصاَلحات: )تعالى  قال  [111: اآلية -البقر  : سور ( ]َوُبُعوَلتَُّهّن َأَح
أنه طلَ امرأته وهي حائل علاى عهاد     (  حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما متفَ عليه ) 

مار     ول اهلل عان ذلاك فقاال رسا      فسأل عمر بن الخطاب رسول اهلل  رسول اهلل 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيل ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلَ قبل 

 .  أن يمس فتلك العد  التي أمر اهلل أن تطلَ لها النساء 
 . طلَ حفصة ثم راجعها :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داوود عمر حديث )  
انشهاد على الطالَ والرجعة : 

َفْيَذا َبَلغ َن َأَجَلُهّن َفَأْمِسكَّوُهّن ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرقَّوُهّن ِبَمْعُروٍف َوَأش ِهُدوا  َذَوي َعْدٍل : ) لقوله تعالى
 [1: اآلية -الطالَ : سور ( ]ّمنكَّْم
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سئل عان الرجال   أنه ( الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة عمران بن حصين حديث )
يقع بها ولم يشهد على طالقها وال على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت  يطلَ امرأته ثم

 . لغير سنة أشهد على طالقها وعلى رجعتها وال تعد

 الرجعية زوجة بنص كتاب اهلل تعالى: 
َه ِبَرّدِهّن ِفي َذْلَك ْإْن َأَراُدَوا  ْإْصاَلحات: )لقوله تعالى  : اآلياة  -البقار   : سور ( ]َوُبُعوَلتَُّهّن َأَح

111] 
]*[ الخَّل ع: 
 : شرعي لسبب كان إنالخَّل ع  جواز

: أن امرأ  ثابت بن قيس أتت النبي  فقالات   (الثابت في  صحيح البخاري  ابن عباسحديث ) 
يا رسول اهلل، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلَ وال دين، ولكني أكره الكفر في انساالم،  

اقبل الحديقاة وطلقهاا   : )نعم، قال رسول اهلل : قالت(. حديقته أتردين عليه: )فقال رسول اهلل 
 (.تطليقة

 تحريم سؤال المرأ  زوجها الطالَ من غيِر بأس: 
أّيَماا اْماَرأٍ    » :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي َثْوَباَن حديث ) 

 .«اٌم َعَلْيَها َراْئَحةَّ ال َجنهةَسَأَلت  َزْوَجَها َطاَلقات ِمْن َغْيِر َبْأٍس، َفَحَر
 :قال  أن النبي ( حديث ثوبان الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

    .  المنافقات هن المختلعات
  عد  المختلعة حيضة بنص السنة الصحيحة: 
أن امارأ  ثابات بان قايس     ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي بن عباس حديث ) 

 . عدتها حيضة   منه فجعل النبياختلعت 
]*[ الِعَد  أحكام: 
 ُحك ُم الِعَد : 

: اآلياة  -البقر  : سور ( ]َوال ُمَطلهَقاتَّ َيَتَرّبْصَن ِبَأن فَِّسِهّن َثاَلَثَة قَُّرَوٍء: )تعالىالعد  واجبة لقوله 
111] 
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أن تعتد باثالث  ُأمرت برير   :قالت( حديث عائشة الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة)
 .ِحَيل
 عد  المدخول بها: 

 وضع الحمل إذا كانت حامالت فعدتها : 
َِ اللهَه َيْجَعل لهُه ِمْن َأْمِرِه ُيْسرات: )تعالى هلوقل ( َوُأْواَلتَّ األْحَماِل َأَجلَُّهّن َأن َيَضْعَن َحْمَلُهّن َوَمن َيته
  [4 /الطالَ ]
أن ُسبيعة األسلمية نَّفست بعد وفا  زوجها  (حيحين حديث المسور بن مخرمه الثابت في  الص)

 . فاستأذنته أن تَّنكح فَّنكحت  بلياٍل فجاءت إلى النبي 
  وضع الحمل الُمتوفى عنها زوجها إذا كانت حامالت فعدتهاعد : 
َِ اللهَه َي: )تعالى هلوقل ( ْجَعل لهُه ِمْن َأْمِرِه ُيْسراتَوُأْواَلتَّ األْحَماِل َأَجلَُّهّن َأن َيَضْعَن َحْمَلُهّن َوَمن َيته
  [4 /الطالَ ]
أن ُسبيعة األسلمية نَّفست بعد وفا  زوجها  (حديث المسور بن مخرمه الثابت في  الصحيحين )

 . فاستأذنته أن تَّنكح فَّنكحت  بلياٍل فجاءت إلى النبي 
  أربعة أشهر و عشرات الُمتوفى عنها زوجها إذا كانت غير  حامٍل فعدتهاعد: 
( َوالهِذيَن ُيَتَوفهْوَن ِمنكَّْم َوَيَذُروَن َأْزَواجات َيَتَرّبْصَن ِبَأن فَِّسِهّن َأْرَبَعَة َأش اُهٍر َوَعش ارات  : )تعالى هلوقل
  [134/البقر  ]
 ثالث حيل ذاتَّ الحيل( غير الحامل ) عد  الحائل : 
   [111 /البقر  ( ]َثَة قَُّرَوٍءَوال ُمَطلهَقاتَّ َيَتَرّبْصَن ِبَأن فَِّسِهّن َثاَل: )تعالى هلوقل
 عد َّ اآليسة وكذا الصغير  التي ال تحيل ، ثالثة أشهر: 
 ( الكبير  التي يئست من المحيل : اآليسة ) 
َلْم َوالالهْئي َيْئْسَن ِمَن ال َمِحيِل ِمن نهَسآْئكَّْم ْإِن اْرَتْبتَّْم َفِعّدتَُّهّن َثاَلَثةَّ َأش ُهٍر َوالالهِتي : )تعالى هلوقل

  [4 /الطالَ ( ]َيِحْضَن
 ِعد َّ غير المدخول بها: 
 إذا كانت فرقة حيا  ، فال عد  عليها:  

َيَأّيَها الهِذيَن اَمنََّوا  ْإَذا َنَكْحتَُّم ال ُمْؤِمَناِت ثَّّم َطلهق تَُّموُهّن ِمن َقْبِل َأن َتَمّسوُهّن َفَما َلكَّاْم  : )قال تعالى
  [49 /األحزاب ( ]ّدوَنَها َفَمتهُعوُهّن َوَسّرُحوُهّن َسَراحات َجِميالتَعَلْيِهّن ِمْن ِعّدٍ  َتْعَت
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 وإن كانت فرقة ممات: 
َوالهِذيَن ُيَتَوفهْوَن ِمنكَّْم َوَيَذُروَن َأْزَواجاات  ): فعليها عد  المتوفى عنها زوجها ، لعموم قوله تعالى

 (اتَيَتَرّبْصَن ِبَأن فَِّسِهّن َأْرَبَعَة َأش ُهٍر َوَعش ر
   [134/البقر  ]
أنه قال في رجٍل تزوج امارا ت فماات   ( حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح السنن األربعة ) 

 . ولم يدخل ، ولم يفرل لها ، لها الصداَ وعليها العد  ولها الميراث
لزوم المعتد  بيت الزوجية : 

لهقَّوُهّن ْلِعّدِتِهّن َوَأْحُصوا  ال ِعّدَ  َواتهقَّوا  اللهَه َرّبكَّاْم اَل  َيأّيَها النهِبّي ْإَذا َطلهق تَُّم النهَسآَء َفَط: )قال تعالى
ّد ُحُدوَد تَّخ ِرُجوُهّن ِمن ُبُيوِتِهّن َواَل َيخ ُرْجَن ْإاله َأن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ّمَبّيَنٍة َوِتل َك ُحُدوُد اللهِه َوَمن َيَتَع

  [1 /الطالَ ( ]َعّل اللهَه ُيْحِدثَّ َبْعَد َذْلَك َأْمراتاللهِه َفَقْد َظَلَم َنف َسُه اَل َتْدِرى َل
َأّن َزْوَجَها َخَرَج في َطَلِب أْعبٍد َلُه ( رْيعة بنت مالك الثابت في  صحيح السنن األربعة حديث فَّ) 

ْلاي َمْساَكنات َواَل    َفْيّن َزْوِجي َلْم َيت رْك. َأْن أْرجَع ْإَلى أْهِلي َفَسَألتَّ رسوَل اهلل : َقالت . َفَقَتلَّوُه
. اْمكَِّثي ِفي َبْيِتِك َحتهى َيْبلََّغ الِكَتاُب أَجَلاهُ  : قاَلفكَّن تَّ في ال ُحْجَرِ  َناَداِني  فلما. «َنَعْم»فَقاَل . َنَفقة
 .  ُعثَماُنبعد ذلك  به َقَضىف: َقالت . َفاْعَتَدْدتَّ ِفيِه أْرَبَعَة أش ُهٍر َوَعش رات: َقالت 
]*[انحداد : 

ن مان الثيااب و الخضااب و    ترك الزينة و الطيب ، ولبس الُحلي ولبس الملو: انحداد هو 
  :و انحداد يجب على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها الكحل، 

كنا ننهى أن نحد على ميت فوَ ثاالث، إال  : قالت  (حديث أم عطية  الثابت في  الصحيحين )
تحل، وال نتطيب، وال نلبس ثوباا مصابوغا إال ثاوب    على زوج أربعة أشهر وعشرا، وال نك

ذ  من كست أظفار، ْبعصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نَّ
 .وكنا ننهى عن اتباا الجنائز

]*[ نفقة المعتد : 
 المطلقة طالقات رجعيات يجب لها النفقة ما دامت في العد  ألنها زوجة : 
َه ِبَرّدِهّن ِفي َذْلَك ْإْن َأَراُدَوا  ْإْصاَلحات): تعالى هلوقل    [111 /البقر  ( ]َوُبُعوَلتَُّهّن َأَح
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إال إذا ساكنى  صغرى أم كبرى ، فال نفقة لهاا وال  ، سواء كان بينونة  المطلقة طالقات بائنات
  . كانت حامالت فينفَ عليها حتى تضع حملها 

إنما النفقة و السكنى  :قال   أن النبي  (الجامع حديث فاطمة بنت قيس الثابت في  صحيح ) 
 .  جعةللمرأ  إذا كان لزوجها عليها الرم

]*[ انستبراء: 
  .تربُص يقصد منه العلم ببراء  رحم ملك يمين : انستبراء شرعا 

ال يحل المارئ   :قال  أن النبي ( حديث ُرْوْيفع الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 
 .  غيره زرَا ُهاهلل و اليوم اآلخر أن يسقي ماَءيؤمن ب

ال توطأ حامل حتى تضع : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح أبي داوود ) 
 . حيضة  و ال غير ذات حمل حتى تحيل

]*[أحكام الحضانة : 
 . هو حفظ الطفل عما يضره ، و القيام بمصالحه : الحضانة شرعا 

ب ََّ  :ه إلى سبع سنين ، مالم تَّنكح المرأ  أح
يا رساول اهلل إن  : أن امرأ  قالت ( حديث عبد اهلل بن عمرو الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

وحجري له حاواء وإن أبااه طلقناي وأراد أن     اتوثديي له سقاء ابني هذا كان بطني له وعاًء
 .  كحين فقال لها رسول اهلل  أنت أحَ به ما لم َت ، ينتزعه مني

 إذا بلغ الطفل سبع سنين خَّيمر بين أبويه فأيهما اختار ذهب به: 
  جاءت امرأ  إلاى النباي   ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الترمذي)

هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ياغالم  :  زوجي يريد أن يذهب بابني فقالإن  :فقالت 
 .  فأخذ بيد أمه فانطلقت به

 أحكام الرمضاا: 
 : حكم الرضاا

يحُرُم من الرمضاا ما يحُرُم مان  : قال  أن النبي  (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
 .النسب 
 التحريم بخمس رضعات في الحولين أي في زمن الفطام : 
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  :أن تكون الخمس رضعات في الحولين أي في زمن الفطام ( 1)
البقار   ( ]اتَّ ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهّن َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ْلَمْن َأَراَد َأن ُيِتّم الّرَضااَعةَ َوال َواْلَد: )تعالى هلوقل
/133]  
ال ُيحِّارم مان   :  قال  أن النبي ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة )

ََ األمعاء في الثدي وكان قبل الفطام   . الرضاعة إال ما فتن
رضاعات   َركان فيما أنزل من القران عش ا : قالت  (ائشة الثابت في  صحيح مسلم  حديث ع) 
 . وهي مما يقرأ من القران   ، فتوفي رسول اهلل  معلومات سخن بخمٍس، ثم نَّرمنمحُِّي
َحدُّ الرضعة : 

 ( انالمصمة وال المصمتال تَّحِّرم : قال  أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  )   
 . إنما الرضاعة من المجاعة : قال  أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين )
يثبت الرضاا بشهاد  امرأ  واحد  فقط : 

: أم يحيى بنت أباي إهااب   أنه تزوج (حديث عقبة بن الحارث الثابت في  صحيح البخاري ) 
ف وقد قيال ، ففارقهاا عقباة    كي: فقال  فسأل النبي قد أرضعتكما،: فجاءت أمة فقالت: قال

 . فنكحت زوجات غيره 
 

 

 

 

 

 

  كتاب اللعان    

 

 

 

مشروعية اللعان : 

امرأته عناد النباي    أن هالل بن أمية قذف  (ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري  حديث) 
دنا يا رسول اهلل، إذا رأى أح: فقال(. البينة أو حد في ظهرك: )بشريك ابن سحماء، فقال النبي 

فقاال  (. البينة وإال حد في ظهرك: )على امرأته رجال ينطلَ يلتمس البينة، فجعل النبي  يقول
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 من الحد، فنازل جبريال   والذي بعثك بالحَ إني لصادَ، فلينزلن اهلل ما يبرىء ظهري: هالل
لهُهْم شََّهَداُء ْإاله َأنفَُّسُهْم َوالهِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيكَّْن : )تعالى هلوق وأنزل عليه عليه السالم 

َوال َخاِمَسةَّ َأّن َلْعَنَة اللهِه َعَلْياِه ْإن َكااَن   ( )َفَشَهاَد َّ َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللهِه ْإنهُه َلِمَن الّصاِدِقيَن
َوال َخاِمَسَة ( )ِباللهِه ْإنهُه َلِمَن ال َكاِذِبيَن َوَيْدَرُؤا  َعن َها ال َعَذاَب َأن َتش َهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت( )ِمَن ال َكاِذِبيَن

فانصرف النبي  فأرسل إليها، فجاء هالل فشاهد،  ( َأّن َغَضَب اللهِه َعَلْيَهآ ْإن َكاَن ِمَن الّصاِدِقيَن
ثم قامت فشهدت، فلما كانات  (. إن اهلل يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب: )والنبي  يقول

فتلكأت ونكصت، حتى ظنناا أنهاا   : قال ابن عباس. إنها موجبة: فوها وقالواعند الخامسة وق
أبصروها، فين جااءت باه   : )الأفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي : ترجع، ثم قالت

فجاءت به كذلك، فقاال  (. أكحل العينين، سابغ األليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء
 (.تاب اهلل، لكان لي ولها شأنلوال ما مضى من ك: )النبي 
من يضع يده على فم الزوج أو الزوجة عناد الخامساة و    يسن في اللعان أن يأمر القاضي

 : يقول إنها موجبة
حاين  أمر رجالت  أن النبي ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيحي أبي داوود و النسائي ) 

 .  خامسة يقول إنها موجبةأمر المتالعنين أن يتالعنا أن يضع يده على فيه عند ال
  فرقة اللعان فرقة مؤبد: 
 .تصبح محرمة عليه تحريمات مؤبدات ال تحل له أبدات ، ال بعد زوج وال بدون زوج  
العان باين رجاٍل و     أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

 . مرأ  امرأ  فانتفى من ولدها ففرمَ بينهما وألحَ الولد بال
َمن العن زوجته فال يجوز له أن يسترد الصدا : 
حساابكما علاى اهلل،   : )للمتالعناين قال  أن النبي  (حديث ابن عمرالثابت في  الصحيحين )

ال مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما : )مالي؟ قال: قال(. أحدكما كاذب، ال سبيل لك عليها
  (.فذلك أبعد لك استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها

  هل يجوز للرجل أن ينتفي من ولده لمجرد أن لونه مختلف عن لونه أو شكله مختلف عان
 شكله ؟

 . ال يجوز ذلك مطلقات ، فلعل ذلك َنَزعة ِعْرَ 
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ياا  : فقال النبي  أن رجالت أتى(حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )   
 ؟ ما ألوانها: )نعم، قال: قال ؟هل لك من إبل: )ت غالمات أسود، فقالرسول اهلل، إن امرأتي ولد

نزعاه عارَ ،    لعله: قال ؟ فأنى ذلك: )نعم، قال: قال ؟ هل فيها من أورَ: )حمر، قال: قال
  (فلعل ابنك هذا نزعه عرَ: )قال
 أي لونه بيال في سواد ، وهو أطيُب انبل لحمات ( أورَ ) 
ما يلحَ من النسب : 
الولُد للفاراش  : قال  أن النبي  (يث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين حد)

 . و للعاهر الحجر 
 

 

 
  كتاب البيوا 

 

 

 

 

 

 

استحباب الحث على المكاسب : 
والذي  ):قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)

ه، فيساألَ  رجاالت  له من أن يأتَي على ظهره، خيٌر له، فيحتطبمْبذ أحدكم َحنفسي بيده، ألن يأخ
 (عهَنأو َم أعطاُه

 ما أكال أحادٌ   ):قال  النبي  أن( حديث المقدام بن معد يكرب الثابت في  صحيح البخاري )
  (من عمل يده من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي اهلل داود كان يأكُل قط، خيٌر طعاٌم

) :قاال   النبي  أن (بي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  صحيح مسلم  حديث أ)
 ( كان زكرياء نجارات 

ال بأس بالغنى لمن اتقى : 
ال بأس باالغنى لمان    : قال أن النبي ( حديث يسار بن ُعبيد  الثابت في  صحيح ابن ماجة)

  .  نعير من الغنى و طيب النفس من الاتقى و الصحة لمن اتقى خي
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  :قاال   أن النباي  ( حديث أبي كبشة األنماري  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة ) 
َربمُه َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َوَيْعَلُم ْللنِه  ْإننَما الدُّن َيا أَلْرَبَعِة َنَفٍر َعْبٍد َرَزَقُه اللنُه َماالت َوِعل مات َفُهَو َيتنِقى ِفيِه

َفَهَذا ِبَأحسِن  ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه ِعل مات َوَلْم َيْرُزق ُه َماالت َفُهَو َيقَّوُل َلاْو  ِفيِه َحقًّا 
ْم َأنم لي َماالت َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في األجِر َسَواٌء ،  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه َمااالت َوَلا  

فهو   ِعل مات َفُهَو َيخ ِبطَّ في َماْلِه اَل َيتنِقى ِفيِه َربمُه َواَل َيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َواَل َيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّا َيْرُزق ُه
ِمل اتَّ  ِبَأسوِء ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل َلْم َيْرُزق ُه اللنُه َماالت َواَل ِعل مات َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َمااالت َلعَ 

 .ِبَعَمِل فَّاَلٍن َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في الوزر َسَواٌء 
َالحث على االقتصاد في طلب الرز : 
 :قاال   أن النبي ( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  الثابت في  صحيح ابن ماجة)

ها و إن أبطاأ  أيها الناس اتقوا اهلل و أجملوا في الطلب فين نفسا لن تموت حتى تستوفي رزق
   .  معنها فاتقوا اهلل و أجملوا في الطلب خذوا ما حل و دعوا ما حُر

الرزَ أشد طلبا للعبد من  :قال  أن النبي (   حديث أبي الدرداء  الثابت في  صحيح الجامع)
  .  أجله

ن م :قال  أن النبي ( حديث عبيد اهلل ابن محصن  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة)
 يزت له الدنيا بحاذافيرها أصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما ِح

. 
نعم المال الصالح  : قال أن النبي ( حديث عمرو بن العاص  الثابت في  صحيحاألدب المفرد)

 . للمرء الصالح 
أس باالغنى لمان   ال ب : قال أن النبي ( حديث يسار بن ُعبيد  الثابت في  صحيح ابن ماجة)

  .  اتقى و الصحة لمن اتقى خير من الغنى و طيب النفس من النعيم

 الحث على الصدَ في البيع والتحذير من الكذب: 
 :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين حكيم بن حزام رضي اهلل عنه حديث )

هما، وإن كتما وكذبا محقت البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فين صدقا وبينا بورك لهما في بيع) 
 (.بركة بيعهما

الحث على الصدقة لمن عمل تاجرا : 
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 معشر يا:قال   أن النبي ( الثابت في  صحيح السنن األربعة غرز  أبي بن قيس عنحديث )
   .  بالصدقة بيعكم فشوبوا البيع يحضران انثم و الشيطان إن  !  التجار
 َاستحباب التبكير في طلب الرز: 
اللهام   :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي صخر الغامدي حديث ) 

بارك ألمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار وكان صخر رجاال  
 . تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله

أن يشتغل بهما  وجوب العلم بأحكام البيع والشراء لمن أراد: 
ال ) كان الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب يطوف بالسوَ ويضرُب بعل التجار بالدُّر  ويقول 

 (ل الربا شاء أم أبى:يبْع في سوقنا إال من يفقه وإال أ
ليأتين ) :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )  

 (. يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حالل أم من حرامعلى الناس زمان، ال
 فالنار سحت من نبت جسد كل :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح الجامع بكر أبيحديث ) 

   .  به أولى
 بين الحرام و بين الحالل:قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين    بشير بن النعمانحديث )
 و لعرضاه  اساتبرأ  فقد الشبهات اتقى فمن الناس من كثير يعلمها ال مشتبهات أمور بينهما و

 و أال يواقعاه  أن يوشك الحمى حول يرعى كراا الحرام في وقع الشبهات في وقع من و دينه
 إذا مضاغة  الجساد  في إن و أال محارمه أرضه في تعالى اهلل حمى إن و أال حمى ملك لكل إن

   .  القلب هي و أال كله سدالج فسد فسدت إذا و كله الجسد صلح صلحت
 :قال  أن النبي  (األنصاري الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

> !أيها الناس إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهلل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقاال  
يا أيها الذين > !وقال ! <ن عليم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملو

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يماد يدياه إلاى    ! <امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 

 . لذلك

الحث على السماحة في البيع والشراء : 
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الثابت في  صاحيح   اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما جابر ابن عبدحديث ) 
رحم اهلل رجال، سمحا إذا باا، وإذا اشترى، : )أن رسول اهلل  قال:قال   أن النبي  (البخاري 

 (.وإذا اقتضى
 فضل إنظار المعسر: 
 :قال  نبي أن ال (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه )
تجاوزوا عنه، لعال اهلل يتجااوز عناا،    : كان تاجر يداين الناس، فيذا رأى معسرا قال لفتيانه)

 (.فتجاوز اهلل عنه
 فضل انقالة: 
  أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة )

 . من أقال مسلما أقاله اهلل عثرته : قال
م  الغشتحري : 
 :قال  أن النبي  (األنصاري الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

 . من حمل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منا
مار   أن النباي   (األنصاري الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

صابعه بلال فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصاابته  على صبر  طعام فأدخل يده فيها فنالت أ
 .ا السماء يا رسول اهلل قال أفال جعلته فوَ الطعام كي يراه الناس من غش فليس من

 َما يقول إذا دخل السو: 
من قاال حاين   : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة بن عمر حديث )

وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهاو حاي ال   يدخل السوَ ال إله إال اهلل 
يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب اهلل له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف 

 . سيئة وبني له بيتا في الجنة
لبيعجواز ا : 
 . [105: البقر ]{{ الرَِّبا َوَحرمَم ال َبْيَع اللنُه َوَأَحلن}}: تعالى قال
قاال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين حكيم بن حزام رضي اهلل عنه حديث )» السنة وأما

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فين صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت ):
 (.بركة بيعهما
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ترال عن البيع إنما : 
 َتاَرالٍ  َعْن ِتَجاَر ت َتكَّوَن َأْن ْإالن ِبال َباِطِل َبْيَنكَّْم َأْمَواَلكَّْم َتْأكَّلَّوا اَل اَمنَّوا النِذيَن َياَأيَُّها}}: تعالى قال

 [ 19: النساء]{{ ِمن كَّْم

 «تراٍل عن البيع إنما»: :قال   أن النبي  (حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح ابن ماجة ) 
 عن بيع الغررالنهي : 
نهى رساول اهلل  عان   :قال  (لثابت في  صحيح مسلم  اأبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

 . بيع الحصا  وعن بيع الغرر
 يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيهال : 
نهاى أن يبياع   :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباس رضي اهلل عنهماحديث )

اهم، والطعاام  ذاك دراهم بادر : قال. كيف ذاك؟: قلت البن عباس. الرجل طعاما حتى يستوفيه
 .مرجأ

مان ابتااا   ) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  ابن عباس رضي اهلل عنهماحديث )
 .وال أحسب كل شيء إال مثله: قال ابن عباس(. طعاما فال يبعه حتى يقبضه

ياا رساول اهلل   * قاال  ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي حكيم بن حزام حديث ) 
 . فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوَ فقال ال تبع ما ليس عندكيأتيني الرجل 

 الشروط في البيع: 
 : قال  أن النبي ( حديث عمرو ابن عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة )
 . حالالت حرم أو حرامات أحل شرطات إال شروطهم على المسلمون»
ما بال أقاوام يشاترطون شاروطا    :قال   أن النبي  (الصحيحين حديث عائشة الثابت في  )

شارط ،  ليست في كتاب اهلل، من اشترط شرطا ليس في كتاب اهلل فليس له، وإن اشترط مائة 
 .شرط اهلل أحَ وأوثَ 

وبيع سلف يحل ال : 
 أن النباي  ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 
 «عندك ليس ما بيع وال بيع، في شرطان وال وبيع، سلف يحل ال»: ال ق
االختالف بين البائع والمشتري : 
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إذا اختلاف البيعاان    :قاال    أن النبي  (حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح ابن ماجة ) 
 . وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع

ن بالخيار ما لم يتفرقاالبيعا : 
البيعاان  ):قاال   أن النباي   (الثابت في  الصحيحين حكيم بن حزام رضي اهلل عنه حديث )

بالخيار ما لم يتفرقا ، فين صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقات بركاة   
 (.بيعهما
يحُرم الفرقة من المجلس خشية االستقالة : 
ال َبّيَعاِن بال ِخَياِر َما »:قال أن النبي  (ن عمرو الثابت في  صحيح الترمذي حديث عبد اهلل اب) 

ََ َصاِحَبُه َخش َيَة َأْن َيْسَتِقيَلُه. َلْم َيَتَفّرَقا، إاله أْن َتكَّوَن َصفَقَة ِخَياٍر  .« واَل َيِحّل َلُه َأْن ُيَفاِر
 خيار الشرط: 
إن المتباايعين  ) :قال  أن النبي  (الصحيحين  الثابت في ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )

 (.بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا
خيار العيب : 
 :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديث )
إن شاء أمساك،  : أن يحتلبها ال تصروا انبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فينه بخير النظرين بعد)

 (.وإن شاء ردها وصاا تمر
 النجش تحريم: 
 .نهى عن النجش :قال  أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين )
 قاال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديث )
الحاديث، وال تحسساوا، وال تجسساوا، وال تناجشاوا، وال     إياكم والظن، فين الظن أكاذب  )

 (.تحاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا
 النهي عن تلقي الركبان: 
 تلقاوا  ال:قاال   أن النباي   (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  )

    .  السوَ أتى إذا خياربال فصاحبه شيئا منه فاشترى تلقى فمن الجلب
كناا نتلقاى الركباان،    :قال ( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح البخاري ) 

 .فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي  أن نبيعه حتى يبلغ به سوَ الطعام
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 باب الربا والصرف
 

 الرباتحريم : 
 َلامْ  َفاْينْ *  ُمْؤِمِنيَن كَّن تَّْم ْإْن الرَِّبا ِمَن َبِقَي َما َوَذُروا اللنَه وااتنقَّ اَمنَّوا النِذيَن َياَأيَُّها}}: تعالى قال

 ،[ 109 ،101: البقر ]{{ َوَرُسوْلِه اللنِه ِمَن ِبَحْرٍب َفْأَذنَّوا َتف َعلَّوا
لعن رساول اهلل   :قال  (الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث )  

 . ربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءاكل ال
اجتنبوا السبع ) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )

الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حارم  : )يا رسول اهلل، وما هن؟ قال: قالوا(. الموبقات
الغاافالت   ، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصناتاهلل إال بالحَ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم

 (.المؤمنات
الرباا    :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح ابن ماجة أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

 . سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه

 أي إثما:  حوبات   ( الربا سبعون حوبات   )   
 الرجل يأكله ربا درهم:قال   أن النبي  (صحيح الجامع الثابت في  حنظلة بن عبداهللحديث ) 
   .  زنية ثالثين و ستة من اهلل عند أشد يعلم هو و
الربوية األشياء : 
الاذهب بالاذهب   :قاال   أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم   أبي سعيد الخدريحديث ) 

لح بالملح مثال بمثل يادا بياد   والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والم
 . فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ والمعطي فيه سواء

أصحاب العرايا ال يجوز بيع الرطب بالتمر : 
 :قال ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي سعد بن أبي وقاص حديث )  

 ؟ لرطب إذا يابس سمعت رسول اهلل  يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول اهلل  أينقص ا
 .هىعن ذلك قالوا نعم فن
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أن رساول اهلل  نهاى عان    :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين رافع بن خديج حديث )
 . المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إال أصحاب العرايا، فينه أذن لهم

 ال يجوز بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه: 
اشتريت يوم خيبر قالد  باثني عشر :قال  (ي  صحيح مسلم  الثابت ففضالة بن عبيد حديث ) 

دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلاك للنباي    
 . فقال ال تباا حتى تفصل

 

 

 بيع األصول والثمار

 

 

 ؟تؤبر أن بعد نخال ابتاا منماحكم من 
 ابتاا من :قال   أن النبي  (في  صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت ) 

 للاذي  فماله مال له و عبدا ابتاا إن و المبتاا يشترط أن إال للبائع فثمرتها تؤبر أن بعد نخال
   .  المبتاا يشترط أن إال باعه
  صالحه بدو قبل ثمربيع الال يجوز : 
يع الثمر حتى يبدو صاالحها  نهى عن ب أن النبي  (الثابت في  الصحيحين بن عمر حديث )

 . نهى البائع والمبتاا
ما هو صالح الثمر؟ 
نهى عن بيع ثمر التمار حتاى   :أن النبي (الثابت في  الصحيحين  أنس رضي اهلل عنهحديث )

تحمر وتصفر، أرأيت إن منع اهلل الثمر  بم تستحل ماال  : قال. ما زهوها؟: فقلنا ألنس. يزهو
 .أخيك

نهاى عان بياع    :قال  أن النبي ( صحيحي أبي داوود و الترمذي  الثابت في أنس حديث ) 
 . العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد

 
 باب الَسلم
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 السمَلِمحكم : 
 [111: البقر ]{{ َفاك تَُّبوُه ُمَسّمًى َأَجٍل ْإَلى ِبَدْيٍن َتَداَين تَّْم ْإَذا اَمنَّوا النِذيَن َياَأيَُّها}}: قال تعالى 

قدم النباي  المديناة وهام    : قال (الثابت في  الصحيحين ابن عباس رضي اهلل عنهما ث حدي)
 من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلاوم : )يسلفون بالتمر السنتين والثالث، فقال

.) 
 

 

 باب القرل

 

 فضل انقرال: 
من نفاس   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر 
يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخر  ومن ستر مسلما ستره اهلل في الدنيا واآلخر  واهلل في عاون  

طريقا إلاى   العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل له به
الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده ومن بطأ باه عملاه لام    

 .يسرا به نسبه
 يقارل  مسالم  مان  ما :قال  أن النبي ( ابن ماجه  حديث ابن مسعود الثابت في  صحيح)

 .  مر  كصدقتها كان إال مرتين قرضا مسلما
 يجب على من اقترل دينا أن ينوي األداء: 
مان  ) :قاال    أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري ) 

 (.أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهلل
ى من اقترل دينا أن يحسن القضاء يجب عل: 
فطلبوا سنه فلم يجدوا (. أعطوه: )كان لرجل على النبي  سن من انبل، فجاءه يتقاضاه، فقال :

إن خياركم أحسنكم : )أوفيتني أوفى اهلل بك، قال النبي : فقال(. أعطوه: )له إال سنا فوقها، فقال
 (.قضاء
 هيدعو لمن أقرضيجب على من اقترل دينا أن: 
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  النباي      أن  (الثابت في  صحيح ابان ماجاة   عبد اهلل بن أبي ربيعة المخزومي حديث ) 
استلف منه حين غزا حنينا ثالثين أو أربعين ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي  باارك  

 .اهلل لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد 
 طل وهو يقدر على السدادأال يمايجب على من اقترل دينا: 
 ظلم الغني مطل:قال  أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

   .  فليتبع مليء على أحدكم أتبع فيذا
 لاي  :قال   أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و النسائي  سويد بن لشريدحديث ا)  

 . عقوبته و عرضه يحل الواجد
ن المطالبة ْسُحجب على صاحب الدين ي: 
من طالب حقا فليطلباه فاي   :قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح ابن ماجة عائشة حديث ) 

 . ٍ  أو غير واف واٍف عفاٍف

 إنظار المعسريجب على صاحب الدين: 
( ا  َخْيٌر لهكَّاْم ْإن كَّن اتَّْم َتْعَلُماونَ   َوْإن َكاَن ذَّو ُعْسَرٍ  َفَنِظَر   ْإَلَى َمْيَسَرٍ  َوَأن َتَصّدقَّو: )قال تعالى

 [110: اآلية -البقر  : سور ]
قاال   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه ) 
تجاوزوا عنه، لعل اهلل يتجااوز عناا،   : كان تاجر يداين الناس، فيذا رأى معسرا قال لفتيانه) :

 .(فتجاوز اهلل عنه
َماْن  »:قاال    أن النبي  (الثابت في  صحيح الترمذي أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

 .« أن َظَرُمْعِسرات أْو َوَضَع َلُه، أَظلهُه اهلل َيْوَم الِقياَمِة تْحَت ِظّل عرِشِه، َيْوَم اَل ِظّل إاله ِظلهُه
]*[كيف نتصرف مع الُمف لس : 

َّ به ، وإن كان قبل منه شايئات فالمااُل   إن وجد ماله بعينه ولم يكن قبل  منه شيئات فهو أح
 .ُأسو  الغرماء 

 :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنه حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه )
 (.من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحَ به من غيره)
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  أن النباي  ( بت في  صحيحي أبي داوود وابن ماجة حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثا)
أيما رجل باا سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبل مان ثمنهاا   :قال 

 . شيئا فهي له وإن كان قبل من ثمنها شيئا فهو أسو  للغرماء
 

 
 باب الرهن

 
 الرهنحكم  : 
 [ .113: البقر ]{{ َمق ُبوَضة  َفِرَهاٌن َكاِتًبا َتِجُدوا َلْمَو َسَفٍر َعَلى كَّن تَّْم َوْإْن}} : تعالى قال
  أن النباي   (لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخااري  )  السُّنة وأما
 وعلاى  مرهوناات،  كان إذا بنفقته يشرب الدمرِّ ولبن مرهونات، كان إذا بنفقته ُيركب الظهر»:قال 
 .«نفقةال ويشرب يركب الذي

اشاترى طعاماا مان     أن النبي  : (الثابت في  الصحيحين  عائشة رضي اهلل عنهاحديث )
 .يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد

 
 

 الضمان: باب                                 

 
 . الزعيم غارم:قال  أن النبي (حديث أبي أمامة الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي )
أن النبي  أتي بجنااز    (الثابت في  صحيح البخاري  سلمة بن األكوا رضي اهلل عنهث حدي) 

: ال، فصلى عليه، ثم أتي بجناز  أخرى، فقاال : قالوا(. هل عليه من دين: )ليصلي عليها، فقال
علي دينه يا رسول : قال أبو قتاد (. صلوا على صاحبكم: )نعم، قال: قالوا(. هل عليه من دين)

 .لى عليه، فصاهلل
 

 الحوالة:باب                               
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 ظلم الغني مطل:قال  أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
 .  فليتبع مليء على أحدكم أتبع فيذا

 
 

 باب الصلح                                  
 

 :قال   أن النبي ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة  َعْمِرو بِن َعْوٍف الُمْزِنّيحديث )
والُمْسِلُموَن َعَلى شَّاُروِطِهْم،  . إاله ُصل حات َحّرَم َحاَلالت أْو أَحّل َحَرامات. الّصل ُح َجاْئٌز َبْيَن الُمْسِلِميَن»

 .«إاله َشْرطات َحّرَم َحاَلالت أْو أَحّل َحَرامات
 

 باب الوكالة
 

 َهِذِه ِبَوِرِقكَّْم َأَحَدكَّْم َفاْبَعثَّوا}}: نومهم من استيقظوا لما الكهف أصحاب عن ا عالىت ا اهلل قال
ٍَ َفل َيْأِتكَّْم َطَعاًما َأْزَكى َأيَُّها َفل َين ظَّْر ال َمِديَنِة ْإَلى {{ َأَحاًدا  ِبكَّامْ  ُيش اِعَرنم  َواَل َول َيَتَلطناف   ِمن ُه ِبِرْز

: لهاارون  قال أنه ا والسالم الصال  عليه ا موسى عن ا الىتع ا اهلل وقال [19: الكهف]
الثابات فاي  صاحيح    علي رضي اهلل عنه حديث )  [141: األعراف]{{ َقْوِمي ِفي اخ لَّف ِني}}

أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلهاا، لحومهاا وجلودهاا      أن النبي  (البخاري 
 .وجاللها، وال يعطي في جزارتها شيئا

 
 

 ب الشركةبا

 
 

جواز الشركة : 
  ،[ 11: النساء]{{ الثُّلَِّث ِفي شََّرَكاُء َفُهْم}}: قال تعالى 
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كنت شريكي في الجاهلياة   :  أنه قال للنبي  (الثابت في  صحيح ابن ماجة السائب حديث ) 
 . فكنت خير شريك كنت ال تداريني وال تماريني

 

  
 باب المساقا 

 
أعطاى رساول اهلل     أن النباي   (نهما الثابت في  الصحيحين حديث ابن عمر رضي اهلل ع)

 . أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها: خيبر لليهود

قالت األنصار : قال (الثابت في  الصحيحين أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنه حديث )
كفوننا المؤوناة، ونشارككم فاي    ت: فقالوا(. ال: )اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: للنبي 

 .سمعنا وأطعنا: الثمر ، قالوا
 

 باب انجار                              

 
 [16: القصص]{{ اأَلِميُن ال َقِويُّ اْسَتْأَجْرَت َمِن َخْيَر ْإنم اْسَتْأِجْرُه َياَأَبِت}}: قال تعالى 

  أن النبي  (في  صحيح البخاري  الثابت أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديث ) 
نعم، كنت أرعاهاا علاى   : )وأنت؟ فقال: فقال أصحابه(. ما بعث اهلل نبيا إال رعى الغنم) :قال 

 (.قراريط ألهل مكة
 

                                
َِ َباُب                                    السمْب

 
كانت مع النبي  فاي سافر   :أنها (ي  صحيح البخاري الثابت فعائشة رضي اهلل عنها حديث ) 

 .قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك 
 وسهام وخيل إبل في إالجواز المسابقة على الحيوان بال ِعول : 
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مان  : سابَ بين الخيل التاي أضامرت   أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  بن عمرحديث )
الحفياء، وأمدها ثنية الوداا، وسابَ بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلاى مساجد بناي    

 .زريَ، وأن عبد اهلل بن عمر كان فيمن سابَ بها
أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي )  
  نصل أو حافر أو خف في إال سبَ ال:قال . 
 

 
 العارية: باب                                 

 
قال لي رسول اهلل   :قال ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و النسائي صفوان بن يعلى حديث ) 
إذا أتتك رسلي فأعطهم ثالثين درعا وثالثين بعيرا قال فقلت يا رسول اهلل أعارية مضامونة  * 

 . أو عارية مؤدا  قال بل مؤدا 
 : قال  أن النبي ( عوٍف الُمَزني الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة حديث عمرو ابن )
 . حالالت حرم أو حرامات أحل شرطات إال شروطهم على المسلمون»

 

 

 باب الغصب                            

 

 

 

 َأْماَوالِ  ِمانْ  َفِريقتا ْلَتْأكَّلَّوا ال ُحكناِم ْإَلى ِبَها َوتَّْدلَّوا ِبال َباِطِل َبْيَنكَّْم َأْمَواَلكَّْم َتْأكَّلَّوا َواَل}}: تعالىقال 
 [البقر ]{{ * َتْعَلُموَن َوَأن تَّْم ِباْنث ِم النناِس
 َعانْ  ِتَجااَر ت  َتكَّوَن َأْن ْإالن ِبال َباِطِل َبْيَنكَّْم َأْمَواَلكَّْم َتْأكَّلَّوا اَل اَمنَّوا النِذيَن َياَأيَُّها}}: تعالى اهلل وقال

 [19: النساء]{{ ِمن كَّْم َتَراٍل
 امارئ  مال يحل ال»:قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داوود  الرقاشي حنيفةحديث ) 

  «منه نفس طيب عن إال مسلم

من أخذ : )قال   أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح البخاري ) 
 (.إلى سبع أرضين من األرل شيئا بغير حقه، خسف به يوم القيامة



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   393 

ال يزناي  : قال   أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  ) 
الزاني حين يزني وهو مؤمن وال يسرَ السارَ حين يسرَ وهو مؤمن وال يشارب الخمار   
حين يشربها وهو مؤمن وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيهاا أبصاارهم حاين    

 . وهو مؤمن ينتهبها
 يجوز اننتفاا بالمغصوب ويجب عليه ردمهال : 
اَل يْأخَّذ  »:قال  أن النبي ( حديث يزيد بن سعيد الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

 .«َأَحُدكَّْم َعَصا َأِخيِه اَلِعبات أو َجاّدا، َفَمْن َأَخَذ َعَصا َأِخيِه َفل َيُرّدَها ْإَلْيِه
  أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري ير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنه أبي هرحديث ) 

من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن ال يكون دينار ) :قال 
وال درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسانات أخاذ مان    

 (.سيئات صاحبه فحمل عليه
 يجب على اننسان أن  يدافع عن نفسه وماله إذا قصده اخر لقتاله وأخذ ماله: 
جاء رجاٌل  :قال  أن النبي  (لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 ، «تعطاه  ال»: قال مالي؟ أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت اهلل رسول يا: فقال إلى رسول اهلل 
 وإن: قاال  ، «النار في هو»: قال قتلته؟ إن أرأيت: قال ، «قاتله»: قال لني؟قات إن أرأيت: قال

 . «شهيد فأنت»: قال قتلني؟
من قتل دون مالاه   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   عبد اهلل بن عمرولحديث ) 

 . فهو شهيد
 

 باب الشفعة                               

 

 مشروعية الشفعة: 
الثابت في  صاحيح  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ديث ح) 

قضى النبي  بالشفعة في كل ما لم يقسم، فيذا وقعت الحدود، وصرفت الطرَ،  : قال (البخاري 
 .فال شفعة

مشترك من طريَ أو ماء أو غيره  َ  : الجار له حَ الشفعة إذا كان بينهما ح
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جاار  :قال  أن النبي ( ابن جندب الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي سمر  حديث ) 
 . الدار أحَ بدار الجار أو األرل

أن النبي  (الثابت في  صحيح الترمذي جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بِن َعْبِد اهلل حديث ) 
   ُه ِمْن ذْلَك َحتهى َيْعِرَضُه على َشِريكِهَمْن كاَن َلُه َشِريٌك في َحاْئٍط، َفاَل َيِبيُع َنِصيَب»:قال ». 
 

 

 باب الوديعة                                

 

 

 

بها والعناية وصيانتها حفظها على قادرات يكون أن بشرط ُسننة بالنسبة للموَدا الوديعة : 
أبي هرير   رضي لحديث )و [195: البقر ]{{ ال ُمْحِسِنيَن ُيِحبُّ اللنَه ْإنم َوَأْحِسنَّوا}}: تعالى قوله

من نفس عن مؤمن كربة من كارب   ) :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  اهلل عنه  
الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهلل عليه في الادنيا  

ن العبد ما كان العباد فاي   واآلخر  ومن ستر مسلما ستره اهلل في الدنيا واآلخر  واهلل في عو
عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قاوم  
في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم الساكينة وغشايتهم   

 .سرا به نسبهالرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم ي
هل على الموَدا ضمان ؟ 
 وديعاةت  َاوِدمن ُأ:قال   أن النبي  (الثابت في  صحيح ابن ماجة  حديث عبد اهلل بن عمرو) 

 .فال ضمان عليه 

 

 

 

                            
 باب إحياء الموات

 

 

من أعمار  ) :ل قا  أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري  عائشة رضي اهلل عنهاحديث ) 
 (.أرضا ليست ألحد فهو أحَ
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 علاى  حائطا أحاط من:قال   أن النبي  (حديث سمر  بن جندب الثابت في  صحيح الجامع ) 
   .  له فهي أرل
 لإلمام أن يقطع َمَوات لمن يحييها: 
أقطعه أرضا  أن النبي ( بن ُحجر الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي  وائل حديث ) 

 .موت بحضر
 

 
 باب اللقطة                              

 
 

جاء رجل إلى رسول  :قال (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  الجهني زيد بن خالدحديث )
اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فين جااء صااحبها   : )اهلل  فسأله عن اللقطة، فقال

: فضالة انبل؟ قال: قال(. ي لك أو ألخيك أو للذئبه: )فضالة الغنم؟ قال: قال(. وإال فشأنك بها
 (.ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)
 ال يجوز تعريف اللقطة في المساجد: 
نهى عن  أن النبي ( حديث عبد اله بن عمرو الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي ) 

مسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عان التحلاَ قبال    الشراء والبيع في ال
 . الصال  يوم الجمعة

إَذا »:قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح الترمذي أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 
ْإَذا َرَأْيتَّْم َمْن َين شَّاُد ِفياِه   َو. اَل َأْرَبَح اهلل ِتَجاَرَتَك: َرَأْيتَّْم َمْن َيِبيُع أْو يْبَتاُا في ال َمْسِجِد، َفقَّولَّوا

 .« ال رّد اهلل َعَلْيَك: َضالهة َفقَّولوا
سنة  تَّْعريف اللقطة: 
جاء رجل إلى رسول  :قال (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنه  الجهني زيد بن خالدحديث )

صااحبها  اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فين جااء  : )اهلل  فسأله عن اللقطة، فقال
: فضالة انبل؟ قال: قال(. هي لك أو ألخيك أو للذئب: )فضالة الغنم؟ قال: قال(. وإال فشأنك بها

 (.ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)
إثم من لم ُيَعرِّف اللقطة : 
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من اوى ضالة فهو :قال  بي أن الن (الثابت في  صحيح مسلم  زيد بن خالد الجهني حديث ) 
 . ضال ما لم يعرفها

من وجد دابة قد عجز :قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح أبي داوود عامرا الشعبي حديث ) 
 . عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له

بعد أن يعرفها سنة اللقطة امتالك : 
مان   : قال  أن النبي ( داوود وابن ماجة  الثابت في  صحيحي أبيعيال بن حمار حديث )

وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وال يكتم وال يغيب فين وجد صاحبها فليردها عليه وإال 
 .  فهو مال اهلل عز وجل يؤتيه من يشاء

حكم لقطة مكة : 
 الدهر مدى يعرِّفها أن يريد لمنشد إال تحل ال مكة لقطة أن الصحيح

قال رساول اهلل  ياوم فاتح    :قال (الثابت في  الصحيحين رضي اهلل عنهما ابن عباس حديث )
إن هذا البلاد  : )وقال يوم فتح مكة(. ال هجر ، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا: )مكة

حرمه اهلل يوم خلَ السماوات واألرل، فهو حرام بحرمة اهلل إلى يوم القيامة، وإنه لم يحال  
ولم يحل لي إال ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة اهلل إلى يوم القياماة،   القتال فيه ألحد قبلي،

فقاال  (. ، وال يختلاى خااله  وال يلتقط لقطته إال من عرفهاا ال يعضد شوكه، وال ينفر صيده، 
 (.إال انذخر: )يا رسول اهلل، إال انذخر، فينه لقينهم ولبيوتهم، قال: العباس
حكم لقطة الحاج : 
 لقطة عن نهى: أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   التيمي عثمان بن نعبدالرحمحديث ) 

   .  الحاج
  

 باب الوقف

 

أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاا   (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )
 يا رسول اهلل، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مااالت : بخيبر، فأتى النبي  يستأمره فيها، فقال

فتصادَ  : قال(. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: )عندي منه، فما تأمر به؟ قال قط أنفُس
ورث، وتصدَ بها في الفقاراء، وفاي القرباى، وفاي     وهب وال ُيباا وال ُيأنه ال ُي: بها عمر
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الرقاب، وفي سبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف، ال جناح علاى مان وليهاا أن يأكال منهاا      
 .لوَِّمَتير ُمبالمعروف، ويطعم غ

 . أي غير متملك ألي شيٍء من رقابها ( : لوَِّمَتغير ُم)
كان أبو طلحة :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين أنس بن مالك رضي اهلل عنه حديث )

اء، مستقبلة المسجد، وكاان النباي    َحُرْيأكثر أنصاري بالمدينة ماال من نخل، أحب ماله إليه َب
لن تنالوا البار حتاى تنفقاوا مماا     }: قال أنس فلما نزلت. اء فيها طيبيدخلها ويشرب من م

لن تنالوا البر حتاى تنفقاوا مماا    }: يا رسول اهلل، إن اهلل يقول: قام أبو طلحة فقال. {تحبون
وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة هلل، أرجو برها وذخرها عند اهلل، فضعها . {تحبون

وقد سمعت ما قلات،   -شك ابن مسلمة  -خ، ذلك مال رابح، أو رايح ب: )حيث أراك اهلل، فقال
أفعل ذلك يا رسول اهلل، فقسمها أبو طلحاة  : قال أبو طلحة(. وإني أرى أن يجعلها في األقربين

 .في أقاربه وفي بني عمه
 

 

 َوالَعِطيمِة الِهَبِة َباُب
 

 

 

ياا نسااء   ):قاال   أن النباي   (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
 (.ن شا َسْرالمسلمات، ال تحقرن جار  لجارتها ولو ِف

 تهاادوا  :قاال    أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح الجامع ) 
   .  تحابوا

  أن النبي  (الثابت في  صحيح البخاري  أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديث ) 
راا راا، ألجبت، ولو أهدي إلاي ذراا أو كَّا  لو دعيت إلى ذراا، أو كَّ: )عن النبي  قال:قال 

 (.لقبلت
  . عليها يثيب و الهدية يقبل كان: أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  صحيح البخاري ) 
حكم هدايا العمال : 
هدايا العمال غَّلول : 
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استعمل النبي  رجاال  :قال (ي  الصحيحين الثابت فأبي حميد الساعدي رضي اهلل عنه حديث )
فهال : )قال. هذا لكم وهذا أهدي لي: من األزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال

جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم ال؟ والذي نفسي بيده، ال يأخذ أحاد مناه   
كان بعيرا له رغاء، أو بقر  لها خاوار، أو   شيئا إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن

 .ثالثا(. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت: )ثم رفع بيده حتى رأينا عفر  إبطيه ،عرتيشاه 
قاال    أن النباي   (الثابت في  صحيح الجاامع  أبي حميد الساعدي رضي اهلل عنه حديث ) 
 .  غلول العمال هدايا:
علاى عمال   من اساتعملناه  :قال  أن النبي ( داوود  الثابت في  صحيح أبيبريد  حديث ) 

 . فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
العمرى والرقبى : 
العمارى  : )قاال   أن النباي   (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

 (.جائز 
ضى النبي  بالعمرى، ق:قال (الثابت في  الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث )

 .أنها لمن وهبت له
أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل حديث ) 
  أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فينها للذي أعطيها ال ترجع إلى الذي أعطاها ألناه   :قال

 . أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
أن النباي   (الثابت في  صحيح مسلم  اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل جابر ابن عبد حديث ) 
  أمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها فينه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرهاا حياا    :قال

 وميتا ولعقبه
أن ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترماذي  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث ) 

 . مرى جائز  ألهلها والرقبى جائز  ألهلهاالع: قال  النبي 
 َأْن ُيْعِطَي َعِطّيةت ثَّّم َيْرِجُع ِفيَها ْإاله ال َواْلَد ِفيَما ُيْعِطي َوَلَدُهال يجوز ألحٍد أن : 
ال َيِحاّل  » : قاال   أن النباي  ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجة ابِن َعّباٍس حديث )

ِطّيةت ثَّّم َيْرِجُع ِفيَها ْإاله ال َواْلَد ِفيَما ُيْعِطي َوَلَدُه، َوَمَثُل الهِذي ُيْعِطي ال َعِطّيَة ثَّاّم  ْللَرُجٍل َأْن ُيْعِطَي َع
 .«َيْرِجُع ِفيَها َكَمَثِل ال كل ِب َأَكَل حتى إذا َشِبع َقاَء ثَّّم َعاد في َقْيْئِه
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 العائد السوء مثل لنا ليس :قال   أن النبي  (حديث ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري ) 
 . قيئه في يعود كالكلب هبته في

   ال يجوز لإلنسان شراء هبته: 
حملت على فرس في سبيل اهلل، :أنه قال  (الثابت في  الصحيحين عمر رضي اهلل عنه حديث )

ال : )فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي  فقال
 (.، وال تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فين العائد في صدقته كالعائد في قيئهتشتره
وجوب العدل في الهبة التي توهب لألبناء : 
أعطاني أبي عطياة،  :قال  (الثابت في  الصحيحين النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما حديث )

إني أعطيت : ول اهلل  فقالال أرضى حتى تشهد رسول اهلل ، فأتى رس: فقالت عمر  بنت رواحة
أعطيت سائر ولدك : )ابني من عمر  بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول اهلل، قال

 .فرجع فرد عطيته: قال(. فاتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكم: )ال، قال: قال(. مثل هذا
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فال وصية لوارث : 
إن اهلل عاز  : قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي أبا أمامة حديث )

وجل قد أعطى كل ذي حَ حقه فال وصية لوارث وال تنفَ المرأ  شيئا مان بيتهاا إال بايذن    
زوجها فقيل يا رسول اهلل وال الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العارياة ماؤدا  والمنحاة    

 .  لدين مقضي والزعيم غارممردود  وا
الوصية وجوب: 
ما حَ امارئ  ) :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )

 (.مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده
الوصية له تسن ال قليالت ماالت ترك من : 
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قاال    أن النباي  ( الثابت في  الصحيحين ا هعن اهلل رضي ا وقاص أبي بن سعدلحديث )
 فيناه  أوصى إذا القليل المال وصاحب ، «عالة تذرهم أن من خير أغنياء ورثتك تذر أن إنك»:

 .الناس على عالة ورثته يجعل ربما
الثلث من بأكثر الوصية تجوز ال : 
ا ذو ماٍل واليرثني أن قلت يارسول اهلل:قال  (الثابت في  الصحيحين  سعد بن أبي وقاصحديث )

: الثلاث؟ قاال  : قلات (. ال: )فالشطر؟ قال: قلت: قال(. ال: )أفأتصدَ بثلثي مالي؟ قالإالابنة ،
الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإناك لان   )

 (.تنفَ نفقة إال أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك

َّ  : الوصية إال بعد موت الُموِصي وبعد سداد الديون ال تستح
 إن»:أن قال  (الثابت في  صحيح ابن ماجة  ا عنه اهلل رضي ا طالب أبي بن عليحديث .) 

 . {َدْيٍن َأْو ِبَها ُيوِصي َوِصيمٍة َبْعِد ِمْن}وأنتم تقرؤنها  «الوصية قبل بالدين قضى  النبي
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 فماا  بأهلهاا  الفرائل ألحقوا» :قال  أن النبي  (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين )
 ،«ذكر رجل فألولى بقي

سئل عن ابنة وابنة ابان   أنه (الثابت في صحيح البخاري موسى رضي اهلل عنه ي أبحديث  )
سيتابعني، فسئل ابن مسعود، لالبنة النصف، ولألخت النصف، وأت ابن مسعود ف: وأخت، فقال

لقد ضللت إذات وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي : وأخبر بقول أبي موسى فقال
لالبنة النصف، والبنة االبن السدس تكملة الثلثين، وما بقاي فلألخات،   : صلى اهلل عليه وسلم

 .دام هذا الحبر فيكمال تسألوني ما : فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال
ماولى القاوم   ) :قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري أنس رضي اهلل عنه حديث  )

 (.أنفسهم

ابن أخت القاوم مان   ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث  )
 (.أنفسهم
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من ادمعى إلاى غيار   » :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  سعد رضي اهلل عنهحديث )
وأنا سمعته أذنااي  : فذكرته ألبي بكر  فقال(. أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام
 .ووعاه قلبي من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ال ترغبوا عان  » :قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هرير  رضي اهلل عنهحديث )
 (.يه فهو كفرابائكم، فمن رغب عن أب

شروط إرث الحمل : 
إذا ":قاال   أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح أبي داوود ) 

 . استهل المولود ورث
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 َفضل العت: 
أيماا رجال   ) :قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

 (.أعتَ امرأ مسلما، استنقذ اهلل بكل عضو منه عضوا منه من النار
ال يجازى   :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم  أبي هرير   رضي اهلل عنه  حديث ) 

 . ولد والدا إال أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
: ثالثة لهام أجاران  ): قال  أن النبي  (حديث أبي موسى األشعري الثابت في  الصحيحين )

رجل من أهل الكتاب، امن بنبيه وامن بمحمد ، والعبد المملوك إذا أدى حَ اهلل وحَ مواليه، 
ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسان تعليمهاا، ثام أعتقهاا     

 (.فتزوجها، فله أجران
من أعتَ  : قال  أن النبي ( بي داوود وابن ماجة الثابت في  صحيحي أكعب بن مر  حديث )

امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظام مناه ومان أعتاَ امارأتين      
 . مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه

يفضل في العتَ أن يكون المعتوَ ذكرا : 
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من أعتَ  : قال  أن النبي ( ي داوود وابن ماجة الثابت في  صحيحي أبكعب بن مر  حديث )
امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظام مناه ومان أعتاَ امارأتين      

 . مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه
من أعتَ شركا له في عبد : 
من أعتَ شركا ) :قال  أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين )

له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فاأعطى شاركاءه حصصاهم،    
 (.وعتَ عليه، وإال فقد عتَ منه ما عتَ

: قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين  أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديث )
، فخالصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإال قاوم   ، في مملوكمن أعتَ نصيبا، أو شقيصا)

 (.عليه، فاستسعي به غير مشقوَ عليه
من ملك ذا رحم محرم فهو حر : 
مان  :قاال   أن النبي ( الثابت في  صحيحي أبي داوود و الترمذي سمر  بن جندب حديث ) 

 . ملك ذا رحم محرم فهو حر
بموت الِعتَ تعليَ يصح : 
 بااا النباي    :قاال   (الصحيحين جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  حديث ) 

 .الُمَدبمر
َأعظم أجرات من عتَ التدبير  الحيا  عت: 
: جاء رجل إلى النبي  فقاال :قال  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )

وأنت صحيح شاحيح، تخشاى الفقار     أن تصدَ: )يا رسول اهلل، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال
 (.لفالن كذا، ولفالن كذا، وقد كان لفاالن : وتأمل الغنى، وال تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت

 . الحيا  حال في العتَ من أجرات أقل بالتدبير فالعتَ
 حكم المكاتبة : 

: النور]{{ َخْيًرا ِفيِهْم َعِلْمتَّْم ْإْن َفَكاِتُبوُهْم نَّكَّْمَأْيَما َمَلَكت  ِممما ال ِكَتاَب َيْبَتغَّوَن َوالنِذيَن}}: تعالى  قال
33 ] 

  أن النباي  ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجاة  )
َه على اهلل َعْونَُّهْم» :قال  ، والنهاِكُح الُمَجاِهُد في َسِبيِل اهلل، والُمَكاَتُب الهِذي ُيِريُد األَداَء: َثاَلَثة  َح
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 .« الهِذي ُيِريُد الَعَفاَف
حكم أمهات األوالد : 
: قال ( الثابت في  صحيح أبي داوود جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل حديث ) 

 . بعنا أمهات األوالد على عهد رسول اهلل  وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا
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القتل العمد : 
َوَمن َيق تَّْل ُمْؤِمنات ّمَتَعّمدات َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخاْلدات ِفيَها َوَغِضَب اللهُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعّد َلُه : )تعالى قال

 [93: اآلية -النساء : سور ( ]َعَذابات َعِظيمات
 القتل الخطأ: 
 [91: اآلية -النساء : سور ( ]ْلُمْؤِمٍن َأن َيق تََّل ُمْؤِمنات ْإاله َخَطئات َوَما َكاَن: )تعالى قال
القتل شبه العمد : 
اقتتلت امرأتان مان هاذيل،    :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديث أبي هرير  )

 فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ، فقضاى أن دياة  
 . جنينها غرم ، عبد أو وليد ، وقضى أن دية المرأ  على عاقلتها

قاال   أن النبي ( حديث عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح أبي داوود ) 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشايطان باين النااس    :

 .وال حمل سالح فتكون دماء في عميا في غير ضغينة 
 ال قصاص إال في العمد: 
َياَأيَُّها النِذيَن اَمنَّوا كَِّتَب َعَلْيكَُّم ال ِقَصاُص ِفي ال َقت َلى ال ُحرُّ ِباال ُحرِّ َوال َعْباُد ِبال َعْباِد    }}: تعالى قال

 ،[ 101: البقر ]{{ َواأُلن َثى ِباأُلن َثى
أناس  حاديث  )َأنم الننف َس ِبالننف ِس َوال َعْيَن ِبال َعْيِن َواأَلن اَف ب  َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها}}: وقال تعالى 

أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفاو  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه 
فاأمر رساول اهلل     فأبوا، فعرضوا األرش فأبوا، فاأتوا رساول اهلل  وأباوا إال القصااص،    

يا رسول اهلل، أتكسر ثنية الربيع؟ ال والذي بعثاك باالحَ ال   : ن النضربالقصاص، فقال أنس ب
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القوم فعفوا، فقال رسول  فرضي( يا أنس، كتاب اهلل القصاص: ) تكسر ثنيتها، فقال رسول اهلل 
 (.إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره: )اهلل 

َحكم قتل النفس عمدا بغير ح : 

ْل ُمْؤِمنات ّمَتَعّمدات َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم َخاْلدات ِفيَها َوَغِضَب اللهُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعّد َلُه َوَمن َيق تَّ: )قال تعالى
 [93: اآلية -النساء : سور ( ]َعَذابات َعِظيمات

 :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديث )
الشرك باهلل، والسحر، وقتال  : )وما هن؟ قال: يا رسول اهلل: قالوا(. الموبقاتاجتنبوا السبع )

النفس التي حرم اهلل إال بالحَ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي ياوم الزحاف، وقاذف    
 (.المحصنات الغافالت المؤمنات

يحل دم امرئ ال ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
الانفس باالنفس، والثياب    : مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل، إال بيحدى ثاالث 

 (.الزاني، والمفارَ لدينه التارك للجماعة

أي الذنب أعظم : سألت النبي : قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
ثام أن  : )ثم أي؟ قاال : إن ذلك لعظيم، قلت: قلت(. خلقكأن تجعل هلل ندًّا وهو : )عند اهلل؟ قال

ونزلات  : قال(. ثم أن تزاني بحليلة جارك: )ثم أي؟ قال: قلت(. تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك
والذين ال يدعون مع اهلل إلها اخر وال يقتلون النفس التي } :هذه اآلية تصديقا لقول رسول اهلل 

 .{حرم اهلل إال بالحَ وال يزنون
أول ما يقضاى  : )قال أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود) 

 (.بين الناس في الدماء
ال يازال  ) :قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث ) 

 (.المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دمات حرامات

إن من ورطاات  :قال  (الثابت في صحيح البخاري موقوفا  ماهرضي اهلل عن حديث ابن عمر) 
 .األمور، التي ال مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه

أن النبي  :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  ماابن عباس رضي اهلل عنهحديث ) 
تغ في انسالم سنة الجاهلية، ومطنلاب  ملحد في الحرم، ومب: أبغل الناس إلى اهلل ثالثة: )قال

 (.دم امرئ بغير حَ ليهريَ دمه
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َلْو أّن َأْهَل »:قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  رضي اهلل عنه الثابت في صحيح التلرمذي ) 
 .«الّسماِء َوأْهَل األْرِل اش َتَركَّوا في َدِم ُمْؤِمٍن ألكّبُهْم اهلل ِفي النهاِر

أن غالما قَّتل غيلة، فقال : قال (الثابت في صحيح البخاري  اهلل عنهماابن عمر رضي حديث ) 
 .لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم: عمر
ال يسقط حَ المقتول في اآلخر  بمجرد توبة القاتل : 

 لاه من كانات  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
إن ، اوال درهما  اتديناار  ليوم قبل أن اليكون اه فليتحلله من و شيء من ِعْرضه أ مظلمة ألخيه

 (.كان له حسنات ُأِخَذ منه بقدِر مظلمته وإن لم تكن له حسنات ُأِخَذ من سيئاته َفُحِملت عليه 

تحريم قتل اننسان نفسه : 
رسول  قال:قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين جندب بن عبد اهلل رضي اهلل عنه حديث )

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح،فجزا، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتاى  : )اهلل 
 (.بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة: مات، قال اهلل تعالى

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

سه، فهو في نار جهنم يتردمى فيه خالدات مخلندات فيها من تردمى من جبل فقتل نف: )عن النبي  قال
أبدات، ومن تحسمى سمات فقتل نفسه، فسمه في يده يتحسماه في نار جهنم خالدات مخلندات فيها أبادات،  

 (.ومن قتل نفسه بحديد ، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدات مخلندات فيها أبدات
خلد في النار إال إذا استحل قتل نفسه قاتل نفسه ال ي: 

 ( . 41اآلية: النساء()إن اللنَه ال َيغ ِفُر أن ُيش َرَك ِبِه َوَيغ ِفُر َما ُدوَن َذْلَك ْلَمْن َيَشاُء: )لقوله تعالى 
قاال وحولاه    أن النباي   (الثابت في الصحيحين عباد  بن الصامت رضي اهلل عنه حديث )

عوني على أن ال تشركوا باهلل شايئات، وال تسارقوا، وال تزناوا، وال    باي ) ُعصابة من أصحابه
تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتاٍن تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معاروف، فمان   
وفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئات فعوقب في الدنيا فهو كفار  لاه، ومان   

فبايعنااه  (.إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عناه : ، فأمره إلى اهللأصاب من ذلك شيئات فستره اهلل
 .على ذلك

ال يقتل مسلم بكافر : 
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ال  :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  حديث علي بن أبي طالب ) 
 .يقتل مسلم بكافر

اَل ُيق َتُل الَواْلُد ِبال َوَلِد : 
قال   أن النبي ( ا الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة مابن عّباٍس رضي اهلل عنهحديث 

 .«اَل تََّقاُم ال َحُدوُد ِفي ال مَساِجِد َواَل ُيق َتُل الَواْلُد ِبال َوَلِد»:
القصاص : 
أن يهوديا رل رأس جارية بين حجرين، ( حديث أنس رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين )

حتى سمي اليهودي، فأومت برأساها، فأخاذ اليهاودي    من فعل هذا بك، أفالن، أفالن؟ : قيل
 .فاعترف، فأمر به النبي  فرل رأسه بين حجرين

أصبح رجل مان   :قال ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهرافع بن خديج حديث ) 
األنصار مقتوال بخيبر فانطلَ أولياؤه إلى النبي  فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على 

صاحبكم قالوا يا رسول اهلل لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على  قتل
 . أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي  من عنده

الَعف ِو َعِن الِقَصاِص : 
ُص ِفي ال َقت َلى ال ُحرُّ ِباال ُحرِّ َوال َعْباُد ِبال َعْباِد    َياَأيَُّها النِذيَن اَمنَّوا كَِّتَب َعَلْيكَُّم ال ِقَصا}}: قوله تعالى

: البقار  ]{{َواأُلن َثى ِباأُلن َثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيٌء َفاتَِّباٌا ِبال َمْعُروِف َوَأَداٌء ْإَلْيِه ِبْيْحَساانٍ 
101] 

من قَّتل لاه قتيال   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 «فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن ُيفدى

إن عفا بعل مستحقي القصاص سقط القصاص : 
: البقار  ]{{ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيٌء َفاتَِّباٌا ِبال َمْعُروِف َوَأَداٌء ْإَلْيِه ِبْيْحَساٍن}}: لقوله تعالى

101] 
أن عمر رضي اهلل عنه ُرفع إليه رجٌل قتال  (  حوهو صحيانرواء  ولحديث زيد ابن وهب في)

قد عفوت عان  _ وهي امرأ  القاتل _ رجالت فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول  
 .ُعِتَ الرجل من القتل : حصتي من زوجي ، فقال عمر 

من القصاص  العفو أفضل: 
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 [130: اآلية -البقر  : سور ( ]ْللتهق َوَى َوَأن َتْعفََّوا  َأق َرُب: )تعالىلقوله 
ماا   :قاال  ( الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي  رضي اهلل عنهأنس بن مالك حديث ) 

 . رأيت النبي  رفع إليه شيء فيه قصاص إال أمر فيه بالعفو
 ( :في األطراف والجروح)ال ِقَصاَص ِفيَما ُدوَن الننف ِس 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنم الننف َس ِبالننف ِس َوال َعْيَن ِباال َعْيِن َواأَلن اَف ِبااأَلن ِف َواأُلذََّن    َوَكَتْب}}: قوله تعالىل

 [ .45: المائد ]{{ ِباأُلذَِّن َوالسِّنم ِبالسِّنِّ َوال ُجُروَح ِقَصاٌص
طلبوا أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، ف(الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث )

فأمر رسول اهلل   إليها العفو فأبوا، فعرضوا األرش فأبوا، فأتوا رسول اهلل  وأبوا إال القصاص،
يا رسول اهلل، أتكسر ثنية الربيع؟ ال والذي بعثاك باالحَ ال   : بالقصاص، فقال أنس بن النضر
فقال رسول القوم فعفوا،  فرضي( يا أنس، كتاب اهلل القصاص: ) تكسر ثنيتها، فقال رسول اهلل 

 (.إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره: )اهلل 

 

 ِكَتاُب الدَِّياِت                                  

 

 

 وجوب الدية: 
ّمْؤِمَنٍة  َوَما َكاَن ْلُمْؤِمٍن َأن َيق تََّل ُمْؤِمنات ْإاله َخَطئات َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنات َخَطئات َفَتْحِريُر َرَقَبٍة: )تعالى قال

َقَباٍة  َوِدَية  ّمَسلهَمة  ْإَلَى َأْهِلِه ْإاله َأن َيّصّدقَّوا  َفْين َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدّو لهكَّْم َوُهَو ْماْؤِمٌن َفَتْحِرياُر رَ  
َ  َفِدَية  ّمَسلهَمة  ْإَلَى َأْهِلِه َوَتْحِري ُر َرَقَبٍة ّمْؤِمَنةت َفَمن لهْم ّمْؤِمَنٍة َوْإن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنكَّْم َوَبْيَنُهْم ّميَثا

: اآلياة  -النسااء  : سور ( ]َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبةت ّمَن اللهِه َوَكاَن اللهُه َعِليمات َحِكيمات
91] 

من قَّتل لاه قتيال   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 « ين، إما أن يقاد وإما أن ُيفدىفهو بخير النظر

دية القاتل العمد عليه وليس على عاقلته : 
 [11: اآلية -فاطر : سور ( ]َواَل َتِزُر َواِزَر   ِوْزَر ُأخ َرَى: )تعالى يقولقال 

دية القاتل شبه العمد والخطأ على عاقلته : 
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لت امرأتاان مان هاذيل،    اقتت:قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديث أبي هرير  )
فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ، فقضاى أن دياة   

 . جنينها غرم ، عبد أو وليد ، وقضى أن دية المرأ  على عاقلتها
دية القتل العمد مغلظة : 
أن ( جاة  ما الثابت في صحيحي الترماذي وابان ما  رضي اهلل عنه عمرو ابنعبد اهلل حديث )

 أخاذوا  شااءوا  إن و قتلاوا  شاءوا فين المقتول أولياء إلى دفع متعمد قتل من: قال  النبي 
 .  لهم فهو عليه صولحوا ما و خلفة أربعون و جذعة ثالثون و حقة ثالثون هي و الدية
دية القتل شبه العمد مغلظة مثل العمد : 
قاال   أن النبي ( ي صحيح أبي داوود حديث عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت ف) 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشايطان باين النااس    :

 .فتكون دماء في عميا في غير ضغينة وال حمل سالح 
 دية الخطأ مخففة: 
أن  (حديث عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيحي أباي داوود والنساائي   ) 

 و لباون  بنات  ثالثون و مخال بنت ثالثون انبل من مائة فديته خطًأ َلِتقَّ من:قال  النبي 
   .  لبون بني عشر  و حقة ثالثون
ِدَياِت اأَلْعَضاِء : 
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  عمر حديث أب) 

 و خمساون  الرجل في و خمسون اليد في و انبل من مائة جدعه استوفى إذا الدية األنف في
 عشر  خمس المنقلة في و النفس ثلث الجائفة في و النفس ثلث اآلمة في و خمسون العين في
   .  عشر هنالك من إصبع كل في و خمس السن في و خمس الموضحة في و
 دية الشجاج وكسر العظام: 
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  عمر حديث أب) 

 و خمساون  الرجل في و خمسون اليد في و انبل من مائة جدعه استوفى إذا الدية األنف في
 عشر  خمس المنقلة في و النفس ثلث الجائفة في و النفس ثلث اآلمة في و خمسون العين في
   .  عشر هنالك من إصبع كل في و خمس السن في و خمس الموضحة في و
دية الذمي : 
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 أن النباي  ( رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح السنن األربعة  عمرو ابنحديث عبد اهلل ) 
 . المسلمين عقل نصف الذمة أهل عقل: قال 
دية الجنين : 
اقتتلت امرأتاان مان هاذيل،    :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه حديث أبي هرير  )

ا، فاختصموا إلى النبي ، فقضاى أن دياة   فرمت إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنه
 . جنينها غرم ، عبد أو وليد ، وقضى أن دية المرأ  على عاقلتها

دية المكاتب : 
قضى رسول  : قال( ما الثابت في صحيحي الترمذي والنسائي رضي اهلل عنهبن عباس حديث )

 . دية العبددية الحر وما بقي  مكاتبتهى بقدر ما أدى من وِدفي المكاتب ُي اهلل 
 
 

 
 باب القسامة

 

 

 مشروعية القسامة: 

عباد اهلل بان ساهل    أن  (الثابت في الصاحيحين  سهل بن أبي حثمة رضي اهلل عنه حديث )
دمه  ة إلى عبد اهلل بن سهل وهو يتشحط فيَصيَِّحإلى خيبر، فأتى ُم خرجاة بن مسعود َصيَِّحوُم

 دَمتحلفاون وتساتحقون   أ: )رساول اهلل   فقال. ال: أنتم قتلتموه فقالوا : ال ، فأتى يهود فق
: فقاالوا (. يمينا تبرئكم يهود بخمسين: )وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: قالوا(. ؟صاحبكم

 .فودماه بمائٍة من انبل ؟ كيف نأخذ أيمان قوم كفار
 

 كتاب الحدود

 

 

 

 إقامة الحدود واجبة: 
َّ َوالّساِرَقةَّ َف: )قال تعالى اق َطُعَوا  َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاالت ّمَن اللهاِه َواللهاُه َعِزياٌز    َوالّساِر

 [31 /المائد  ( ]َحِكيٌم
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الزماِنَيةَّ َوالزماِني َفاْجِلُدوا كَّلن َواِحٍد ِمن ُهَما ِمَئَة َجل َدٍ  َواَل َتْأخَّذ كَّْم ِبِهَما َرَأَفة  ِفي ِديِن }}: وقال تعالى
 [1: النور]{ {اللنِه

ْإننَما َجَزاُء النِذيَن ُيَحاِرُبوَن اللنَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفاي اأَلْرِل  }}: وقال تعالى في قطاا الطريَ
 [33: المائد ]{{ َفَساًدا َأْن ُيَقتنلَّوا َأْو ُيَصلنُبوا َأْو تََّقطنَع َأْيِديِهْم َوَأْرُجلَُّهْم ِمْن ِخاَلٍف

لقد خشيت أن يطول بالنااس   :قال  (الثابت في الصحيحين موقوفا اهلل عنه عمر رضي حديث )
ال نجد الرجم في كتاب اهلل، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلهاا اهلل، أال وإن  : زمان، حتى يقول قائل

 .الرجم حَ على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحمل أو االعتراف 
أن قريشات أهممتهم المارأ  المخزومياة    (الثابت في الصحيحين  ارضي اهلل عنه حديث عائشة)

من يكلم رسول اهلل ، ومن يجترئ عليه إال أسامة، ِحبُّ رسول اهلل ، فكلنم : التي سرقت، فقالوا
يا أيها الناس، إنما ضل : )ثم قام فخطب، قال(. أتشفع في حد من حدود اهلل: )رسول اهلل ، فقال

كانوا إذا سرَ الشريف تركوه، وإذا سرَ الضعيف فايهم أقااموا علياه    من كان قبلكم، أنهم 
 (.الحد، وايم اهلل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

أن  (ما الثابت في صحيحي أبي داوود و النساائي  رضي اهلل عنه عمرو ابنعبد اهلل حديث )  
 . وجب فقد حد من بلغني فما بينكم فيما الحدود تعافوا: قال   النبي 

 هذه اجتنبوا : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه عمر ابنحديث ) 
 اهلل إلاى  ليتاب  و اهلل بستر فليستتر منها بشيء ألم فمن عنها تعالى اهلل نهى التي القاذورات

 . اهلل كتاب عليه ْمِقنَّ صفحته لنا يبد من فينه
 مان :  قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح أبي داوود  ماهرضي اهلل عن عمر ابنحديث ) 

 . اهلل ضاد فقد اهلل حدود من حد دون شفاعته حالت
 الحكمة من تشريع الحدود: 
عن النبي   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  النعمان بن بشير رضي اهلل عنهماحديث )

مثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، ك: )قال
أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مان فاوقهم،   

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فين يتركاوهم وماا أرادوا هلكاوا    : فقالوا
 (.جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا
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باايعوني  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  عباد  بن الصامت رضي اهلل عنهث حدي)
على أن ال تشركوا باهلل شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تاأتوا ببهتاان   
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره علاى اهلل، ومان   

ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفار  له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثام ساتره اهلل   أصاب من 
 .فبايعناه على ذلك(. فهو إلى اهلل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه

 فضل إقامة الحدود: 
 قاال   أن النبي ( الثابت في صحيحي النسائي وابن ماجة  رضي اهلل عنه حديث أبي هرير )

   .  صباحا أربعين يمطروا أن من األرل ألهل يرخ األرل في يعمل حد:
عن النبي   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  النعمان بن بشير رضي اهلل عنهماحديث )

مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم : )قال
ا إذا استقوا من الماء مروا على مان فاوقهم،   أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفله

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فين يتركاوهم وماا أرادوا هلكاوا    : فقالوا
 (.جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

باايعوني  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  عباد  بن الصامت رضي اهلل عنهحديث )
ى أن ال تشركوا باهلل شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تاأتوا ببهتاان   عل

تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره علاى اهلل، ومان   
أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفار  له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثام ساتره اهلل   

 .فبايعناه على ذلك(. اهلل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فهو إلى
استحباب أن يستر مرتكب ما يوجب الحد على نفسه : 
 هذه اجتنبوا : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه عمر ابنحديث ) 

 اهلل إلاى  ْبليتَّا  و اهلل بستر فليستتر منها بشيٍء ألمم فمن عنها تعالى اهلل نهى التي القاذورات
 . اهلل كتاب عليه ْمِقنَّ صفحته لنا يبد من فينه

 (:وانمام هو الرئيس األعلى للدولة) الذي ُيقيم الحد هو انمام أو نائبة 
واغد يا أنيس إلى ):قال أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

 (.امرأ  هذا، فين اعترفت فارجمها

 ال تَّقام الحدود في المساجد: 
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  أن النباي  ( ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجاة  رضي اهلل عنه  عباس بنلحديث )
   .  بالولد الوالد يقتل ال و المساجد في الحدود تقام ال : قال
 حد الزنا: 

َة َجل َدٍ  َواَل َتْأخَّذ كَّْم ِبِهَما َرْأَفة  ِفي ِدياِن  الّزاِنَيةَّ َوالّزاِني َفاْجِلُدوا  كَّّل َواِحٍد ّمن ُهَما ِمَئ: )قال تعالى
الناور  : سور ( ]اللهِه ْإن كَّنتَّْم تَّْؤِمنَّوَن ِباللهِه َوال َيْوِم ااَلِخِر َول َيش َهْد َعَذاَبُهَما َطآْئَفة  ّمَن ال ُمْؤِمِنيَن

 [1: اآلية -
سمعت النباي   :قال  (ح البخاري الثابت في صحي رضي اهلل عنه الُجَهني زيد بن خالدحديث ) 
 فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام يأمُر. 
 خاذوا  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه الصامت بن عباد حديث ) 

 جلاد  بالثيب الثيب و سنة نفي و مائة جلد بالبكر البكر سبيال لهن اهلل جعل قد عني خذوا عني
   .  الرجم و مائة

واغد يا أنايس  ):قال     أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.إلى امرأ  هذا، فين اعترفت فارجمها

أتى رجل رسول اهلل وهو فاي   :قال  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلماا   يا رسول اهلل، إني زنيت، فأعرل: المسجد، فناداه فقال

(. فهل أحصانت : )ال، قال: قال(. أبك جنون: )شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي فقال
 (.اذهبوا به فارجموه: )نعم، فقال النبي : قال

: فقاال  أن رجالت جاء إلى النباي   (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
اقل بيننا بكتاب اهلل : قضيت بيننا بكتاب اهلل، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقالأنشدك اهلل إال 
إن ابني كان عسيفات على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شا  : قال(. قل: )وأذن لي؟ قال

أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلاى  : وخادم، ثم سألت رجاالت من أهل العلم، فأخبروني
والذي نفسي بيده ألقضينم بينكما بكتاب اهلل جل ذكره، المائة شا  : )فقال النبي . لرجمامرأته ا

والخادم رّد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأ  هذا، فاين اعترفات   
 .فغدا عليها فاعترفت فرجمها(. فارجمها

أن امرأ  من جهينة أتت   ( الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهعمران بن حصين حديث ) 
نبي اهلل  وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي اهلل أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي اهلل  وليهاا  
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فقال أحسن إليها فيذا وضعت فائتني بها ففعل فأمر بها نبي اهلل  فشكت عليها ثيابها ثام أمار   
وقد زنت فقال لقد تابت توبة بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي اهلل 

لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفساها  
 . هلل تعالى

 َحد الرقي: 
{{ َفْيْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنم ِنْصفَّ َما َعَلى ال ُمْحَصَناِت ِماَن ال َعاَذابِ   َفْيَذا ُأْحِصنم}}: قوله تعالى

 [15: لنساءا]
 ال تجتمُع العقوبة والتعيير: 
إذا زنات األماة   ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

رِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو َثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها وال ُيَثفتبيمن زناها، فليجلدها وال ُي
 (.بحبل من شعر

 أي ال ُيَعيِّر[ :  رِّبَثال ُي]معنى 
أتاي النباي بساكران، فاأمر     :قال (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال 
 (.ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم: )ما له أخزاه اهلل، فقال رسول اهلل : رجل
م من زنى بذات محرمحك : 
لقيت عمي ومعه راياة   :قال ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح السنن األربعة البراء حديث ) 

فقلت له أين تريد قال بعثني رسول اهلل إلى رجل نكح امرأ  أبيه فأمرني أن أضرب عنقه واخذ 
 . ماله
 حدُّ اللواط والعياذ باهلل: 
 مان : قال  أن النبي ( لثابت في صحيح السنن األربعة رضي اهلل عنهما ا عباس بنحديث ) 

  .  به المفعول و الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه
مشروعية اللعان : 
امرأته عناد النباي    أن هالل بن أمية قذف  (ابن عباس الثابت في  صحيح البخاري  حديث) 

يا رسول اهلل، إذا رأى أحدنا : فقال(. البينة أو حد في ظهرك: )بشريك ابن سحماء، فقال النبي 
فقاال  (. البينة وإال حد في ظهرك: )على امرأته رجال ينطلَ يلتمس البينة، فجعل النبي  يقول
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 من الحد، فنازل جبريال   والذي بعثك بالحَ إني لصادَ، فلينزلن اهلل ما يبرىء ظهري: هالل
وَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيكَّْن لهُهْم شََّهَداُء ْإاله َأنفَُّسُهْم َوالهِذيَن َيْرُم: )تعالى هلوق وأنزل عليه عليه السالم 

َوال َخاِمَسةَّ َأّن َلْعَنَة اللهِه َعَلْياِه ْإن َكااَن   ( )َفَشَهاَد َّ َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللهِه ْإنهُه َلِمَن الّصاِدِقيَن
َوال َخاِمَسَة ( )َأن َتش َهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِباللهِه ْإنهُه َلِمَن ال َكاِذِبيَن َوَيْدَرُؤا  َعن َها ال َعَذاَب( )ِمَن ال َكاِذِبيَن

فانصرف النبي  فأرسل إليها، فجاء هالل فشاهد،  ( َأّن َغَضَب اللهِه َعَلْيَهآ ْإن َكاَن ِمَن الّصاِدِقيَن
ت فشهدت، فلما كانات  ثم قام(. إن اهلل يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب: )والنبي  يقول

فتلكأت ونكصت، حتى ظنناا أنهاا   : قال ابن عباس. إنها موجبة: عند الخامسة وقفوها وقالوا
أبصروها، فين جااءت باه   : )الأفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي : ترجع، ثم قالت

ك، فقاال  فجاءت به كذل(. أكحل العينين، سابغ األليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء
 (.لوال ما مضى من كتاب اهلل، لكان لي ولها شأن: )النبي 
 َحدِّ الَقذ ِف: 
لَّاوا  َلُهاْم   َوالهِذيَن َيْرُموَن ال ُمْحَصَناِت ثَّّم َلْم َيْأتَّوا  ِبَأْرَبَعِة شََّهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجل َد ت َواَل َتق َب)

 [4: اآلية -النور : سور ( ]ال َفاِسقَّوَن َشَهاَد ت َأَبدات َوُأْوَلَاْئَك ُهُم
ْإنم النِذيَن َيْرُموَن ال ُمْحَصَناِت ال َغاِفاَلِت ال ُمْؤِمَناِت لَِّعنَّوا ِفاي الادُّن َيا   }}: يقول اهلل ا عّز وجل ا  

 [13:النور]{{ *َواآلِخَرِ  َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 
 :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أبي هرير   رضي اهلل عنه  رضي اهلل عنهحديث )
الشرك باهلل، والسحر، وقتال  : )وما هن؟ قال: يا رسول اهلل: قالوا(. اجتنبوا السبع الموبقات)

النفس التي حرم اهلل إال بالحَ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي ياوم الزحاف، وقاذف    
 (.المحصنات الغافالت المؤمنات

]*[ُِّر الُمْسِك َحد: 
 تحريم الخمر: 

َيَاَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  ْإنهَما ال َخْمُر َوال َمْيِسُر َواألنَصااُب َواألْزاَلُم ِرْجاٌس ّماْن َعَماِل     : )قال تعالى
ال َبغ َضاآَء ِفاي   ْإنهَما ُيِريُد الشهْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنكَُّم ال َعاَداَوَ  وَ * الشهْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلهكَّْم تَّف ِلُحوَن

 –المائاد   : ساور  ( ]ال َخْمِر َوال َمْيِسِر َوَيُصّدكَّْم َعن ِذك ِر اللهِه َوَعِن الّصاَلِ  َفَهْل َأن تَّْم ّمنَتُهاونَ 
 [91: 90اآليتان 
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ال يزني : قال   أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  )  
ن وال يسرَ السارَ حين يسرَ وهو مؤمن وال يشارب الخمار   الزاني حين يزني وهو مؤم

حين يشربها وهو مؤمن وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيهاا أبصاارهم حاين    
 . ينتهبها وهو مؤمن

لعان اهلل   :قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عمر حديث ) 
 . ا ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليهالخمر وشاربها وساقيها وبائعه

ثالثة قاد   :قال   أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع ) 
 . الخبث  في أهلِه قرُّمدمن الخمر و العاَ و الديوث الذي ُي  : حرم اهلل عليهم الجنة 

أوصااني خليلاي ال   * قال ( في صحيح ابن ماجه رضي اهلل عنه الثابت أبي الدرداء حديث )
 . تشرب الخمر فينها مفتاح كل شر

 أم الخمار : قال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه عباس ابنحديث ) 
   .  عمته و خالته و أمه على وقع شربها من الكبائر أكبر و الفواحش

ما الثابت فاي صاحيح   رضي اهلل عنها بن عبد اهلل حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهم) 
كل مسكر حرام إن على اهلل عز وجل عهدا لمن يشرب المساكر أن   :قال  أن النبي  (مسلم 

يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول اهلل وما طينة الخبال قال عرَ أهل النار أو عصار  أهل 
 . النار

َمْن َشِرَب »: قال  أن النبي ( بت في صحيح الترمذي ما الثابُن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديث ) 
 ال َخْمَر َلْم يقبل اهلل َلُه َصاَل  أْرَبِعيَن َصَباحات، فيْن َتاَب َتاَب اهلل َعَلْيِه،  فيْن َعاَد َلْم َيق َباْل اهلل َلاهُ  

له صال  أربعين صبحات فاين   َصاَل ت َأْرَبِعيَن َصَباحات، فيْن َتاَب تاَب اهلل َعَليِه فين عاد لم يقبل اهلل
فيْن َعاَد الرابعة َلْم َيق َبل اهلل َلُه َصاَل َّ أْرَبِعيَن َصَباحات، فيْن َتاَب َلْم َيتَّاْب اهلل  . تاب تاب اهلل عليه

َصِديِد أْهاِل   َنْهٌر ِمْن: ِقيَل يا أَبا َعْبِد الرحَمِن وَما َنْهُر ال َخَباِل؟ قاَل. َعَلْيِه وسَقاُه ِمْن َنْهِر ال َخَباِل
 .« النهاِر
؟ ما هو الُسك ر 
سمعت عمر رضاي اهلل عناه   : قال (الثابت في الصحيحين  ماابن عمر رضي اهلل عنهحديث )

من العناب  : أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: على منبر النبي يقول
 .والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل
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تحريم الخمر ؟ 
َيَاَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  ْإنهَما ال َخْمُر َوال َمْيِسُر َواألنَصااُب َواألْزاَلُم ِرْجاٌس ّماْن َعَماِل     : )قال تعالى

غ َضاآَء ِفاي   ْإنهَما ُيِريُد الشهْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنكَُّم ال َعاَداَوَ  َوال بَ * الشهْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلهكَّْم تَّف ِلُحوَن
 –المائاد   : ساور  ( ]ال َخْمِر َوال َمْيِسِر َوَيُصّدكَّْم َعن ِذك ِر اللهِه َوَعِن الّصاَلِ  َفَهْل َأن تَّْم ّمنَتُهاونَ 

 [91: 90اآليتان 
ال يزناي  : قال   أن النبي  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

يسرَ السارَ حين يسرَ وهو مؤمن وال يشارب الخمار   الزاني حين يزني وهو مؤمن وال 
حين يشربها وهو مؤمن وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيهاا أبصاارهم حاين    

 . ينتهبها وهو مؤمن
لعان اهلل   :قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عمر حديث ) 

 . اعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليهالخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبت
ثالثة قاد   :قال   أن النبي  (حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح الجامع ) 

 . الخبث  في أهلِه قرُّمدمن الخمر و العاَ و الديوث الذي ُي  : حرم اهلل عليهم الجنة 
أوصااني خليلاي ال   * قال ( ح ابن ماجه رضي اهلل عنه الثابت في صحيأبي الدرداء حديث )

 . تشرب الخمر فينها مفتاح كل شر

 أم الخمار : قال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه عباس ابنحديث ) 
   .  عمته و خالته و أمه على وقع شربها من الكبائر أكبر و الفواحش

ما الثابت فاي صاحيح   رضي اهلل عنهبد اهلل حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن ع) 
كل مسكر حرام إن على اهلل عز وجل عهدا لمن يشرب المساكر أن   :قال  أن النبي  (مسلم 

يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول اهلل وما طينة الخبال قال عرَ أهل النار أو عصار  أهل 
 . النار

َمْن َشِرَب »: قال  أن النبي ( صحيح الترمذي ما الثابت في بُن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديث ) 
 ال َخْمَر َلْم يقبل اهلل َلُه َصاَل  أْرَبِعيَن َصَباحات، فيْن َتاَب َتاَب اهلل َعَلْيِه،  فيْن َعاَد َلْم َيق َباْل اهلل َلاهُ  

  أربعين صبحات فاين  َصاَل ت َأْرَبِعيَن َصَباحات، فيْن َتاَب تاَب اهلل َعَليِه فين عاد لم يقبل اهلل له صال
فيْن َعاَد الرابعة َلْم َيق َبل اهلل َلُه َصاَل َّ أْرَبِعيَن َصَباحات، فيْن َتاَب َلْم َيتَّاْب اهلل  . تاب تاب اهلل عليه
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ِد أْهاِل  َنْهٌر ِمْن َصِدي: ِقيَل يا أَبا َعْبِد الرحَمِن وَما َنْهُر ال َخَباِل؟ قاَل. َعَلْيِه وسَقاُه ِمْن َنْهِر ال َخَباِل
 .« النهاِر
 ال فرَ بين قليل الخمر وكثيره: 
ما الثابت في صاحيحي  رضي اهلل عنهجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل حديث ) 

 . ما أسكر كثيره فقليله حرام: قال  أن النبي ( أبي داوود و الترمذي 
التحذير من تسمية الخمر بغير اسمها : 
 أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنه وسى األشعريحديث حديث أبي م) 

 . ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها :قال 
 حدُّ شارب الخمر: 
كنا نؤتى بالشاارب   :قال (الثابت في صحيح البخاري السائب بن يزيد رضي اهلل عنه حديث ) 

ن خالفة عمر، فنقاوم إلياه بأيادينا ونعالناا     على عهد رسول اهلل وإمر  أبي بكر وصدرات م
 .وأرديتنا، حتى كان اخر إمر  عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين

 أن النبي ( حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح السنن األربعة ) 
 . من شرب الخمر فاجلدوه فين عاد الرابعة فاقتلوه:  قال 
يباح الخمر للتداوي ال : 
سأل النبي عان   أنه (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهطارَ بن سويد الجعفي حديث ) 

 . الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء
 َحدُّ السمِرَقِة: 

َّ َوالّساِرَقةَّ َفاق َطُعَو: )قال تعالى ا  َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاالت ّمَن اللهاِه َواللهاُه َعِزياٌز    َوالّساِر
 [31: اآلية -المائد  : سور ( ]َحِكيٌم

لعن اهلل السارَ، ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.يسرَ البيضة فتقطع يده، ويسرَ الحبل فتقطع يده

ال تقطع يد الساارَ   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ارضي اهلل عنهة عائشحديث )
 . إال في ربع دينار فصاعدا

قطع فاي مجانٍّ    أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهما عنهحديث ) 
 .ثمنه ثالثة دراهم
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 قطع  ليس على ُمن َتِهٍب: 
رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح السنن األربعة عنهما  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلللحديث ) 
 «ليس على خائٍن وال ُمن َتِهٍب وال ُمخ َتِلٍس قطع»:  قال  أن النبي ( 
 َِ  :َحدِّ قَّطناِا الطنِري
ا َأْن ُيَقتنلَّاوا َأْو  ْإننَما َجَزاُء النِذيَن ُيَحاِرُبوَن اللنَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِل َفَساًد}}: تعالى قال

 [.33: المائد ]{{ ُيَصلنُبوا َأْو تََّقطنَع َأْيِديِهْم َوَأْرُجلَُّهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُين َفْوا ِمَن اأَلْرِل
قدم أنااس مان عكال أو عريناة،      :قال (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث )

بوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي بلقاح، وأن يشر
قتلوا راعي النبي ، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في اثارهم، فلما ارتفاع  
النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحر ، يستساقون  

 .تلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا اهلل ورسولهفهؤالء سرقوا وق: قال أبو قالبة. فال يسقون
 حكم  الصائل: 
جاء رجاٌل  :قال  أن النبي  (لحديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم  ) 

 ، «تعطاه  ال»: قال مالي؟ أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت اهلل رسول يا: فقال إلى رسول اهلل 
 وإن: قاال  ، «النار في هو»: قال قتلته؟ إن أرأيت: قال ، «قاتله»: قال قاتلني؟ إن أرأيت: قال

 . «شهيد فأنت»: قال قتلني؟
من قتال دون مالاه    :قال  أن النبي  (الثابت في  صحيح مسلم   عبد اهلل بن عمروحديث )

 . فهو شهيد
ن النباي  أ (الثابت في في صحيحي أبي داوود و الترمذيَسِعيِد بِن َزْيٍد رضي اهلل عنه حديث )
  وَمْن قَِّتَل ُدوَن دمِه  ، وَمْن قَِّتَل ُدوَن َدينِه َفُهَو َشِهيٌد ، َمْن قَِّتَل ُدوَن َماْلِه َفُهَو َشِهيٌد»  :قال

 . ومن قتل دون أهله فهو َشِهيٌد ،  َفُهَو َشِهيٌد

هل يجب الدفاا عن النفس في الفتنة ؟ 
 ستكون: قال   أن النبي  (صحيح الجامع  الثابت فيرضي اهلل عنه  عرفطة بن خالدحديث ) 

   .  فافعل القاتل ال المقتول تكون أن استطعت فين اختالف و فرقة و فتنة و أحداث
: قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه األشعري  موسى أبيحديث ) 

    .  بيته يلزم أن الفتنة في الرجل سالمة
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 َباُب التنْعِزير
 

مشروعية التعذير : 
أن ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي  رضي اهلل عنه حديث عبد اهلل بن عمرو) 

مروا أوالدكم بالصال  وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشار  : قال  النبي 
 . وفرقوا بينهم في المضاجع

 أن النبي ( ت في صحيح السنن األربعة حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي اهلل عنه الثاب) 
 . من شرب الخمر فاجلدوه فين عاد الرابعة فاقتلوه: قال 
قد يصل التعزير إلى القتل : 
 أن النبي ( حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح السنن األربعة ) 

 . من شرب الخمر فاجلدوه فين عاد الرابعة فاقتلوه:  قال 
 

 ُب ُحك ِم ال ُمْرَتدِّبا
 

من بدمل ) :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  ماابن عباس رضي اهلل عنهحديث ) 
 (.دينه فاقتلوه

ال يحل دم امرئ ):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود)
الانفس باالنفس، والثياب    :  بيحدى ثاالث مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل، إال

 (.الزاني، والمفارَ لدينه التارك للجماعة

 ُيستتاب المرتد قبل قتله فين تاب قَِّبل منه ورجع إلى انسالم: 
غ ِفاُر  قَّْل َيِعَباِدَي الهِذيَن َأْسَرفَّوا  َعَلَى َأنفَِّسِهْم اَل َتق َنطَّوا  ِمن ّرْحَماِة اللهاِه ْإّن اللهاَه يَ   : )قال تعالى

 [53: اآلية -الزمر : سور ( ]الذهنَّوَب َجِميعات ْإنهُه ُهَو ال َغفَّوُر الّرِحيُم
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*  -النساء : سور ( ]ْإّن ال ُمَناِفِقيَن ِفي الّدْرِك األْسَفِل ِمَن النهاِر َوَلن َتِجَد َلُهْم َنِصيرات: )قال تعالى
ِباللهِه َوَأخ َلُصوا  ِديَنُهْم للهِه َفُأْوَلَاْئَك َمَع ال ُماْؤِمِنيَن َوَساْوَف   ْإاله الهِذيَن َتاُبوا  َوَأْصَلُحوا  َواْعَتَصُموا  

 [146: 145اآليتان  –النساء : سور ( ]ُيْؤِت اللهُه ال ُمْؤِمِنيَن َأْجرات َعِظيمات
ياا رساول اهلل،   : قال رجال : قال (الثابت في الصحيحين ابن مسعود رضي اهلل عنه حديث )

من أحسن في انسالم لم يؤاخذ بما عمل فاي الجاهلياة،   : )ا في الجاهلية؟ قالأنؤاخذ بماعملن
 (.ومن أساء في انسالم أخذ باألول واآلخر

 قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ابِن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديث ) 

 .« ق َبُل َتْوَبَة الَعْبِد ما َلْم ُيَغْرِغْرتََّ» :
 

 

 

 
 اب األطعمةكت

 
 األصل في األطعمة الِحل: 
ََ َلكَّْم َما ِفي اأَلْرِل َجِميًعا}}: تعالى قال  [ 19: البقر ]{{ ُهَو النِذي َخَل
الحيوانات البحرية كلُّها حالل : 

 ،[ 96: ئد الما]{{ ُأِحلن َلكَّْم َصْيُد ال َبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلكَّْم َوْللسميماَرِ }}: لقول اهلل تعالى
صيد البحر، ما ُأخذ حّيات، وطعامه ما ُأخذ ميتات،  يعناي ماا   : قال ابن عباس رضي اهلل عنهما 

 .ألقاه البحر مثالت، أو طفا على ظهره ميتات
 الحيوانات البرية مباحة إال أنواا حرمها الشرا منها ما يلي: 

 : الُحمر األهلية( 1)
أمر النبي يوم خيبار  : قال(  ا الثابت في الصحيحينلحديث أنس بن مالك ا رضي اهلل عنه   )

 «إن اهلل ورسوله يناهاياناكام عن لحوم الحمر األهلية فينها رجس»: أبا طلحة فنادى
 : َيف َتِرُس ِبِه  َما َلُه َناٌب من السِّباا( 1َ)

  يصطاد به، فينهش به الصيد ويأكله: أي« يفترس به»ومعنى 
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نهى رسول اهلل عن كال   :قال  (ما الثابت في صحيح مسلم هرضي اهلل عنبن عباس حديث ) 
 . ذي ناب من السباا وعن كل ذي مخلب من الطير

 :كل ذي مخلب من الطير يصيد به ( 3)
نهى رسول اهلل عن كال   :قال  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهبن عباس حديث ) 

 . ذي ناب من السباا وعن كل ذي مخلب من الطير
 :أمر الشارا بقتله  ما( 4)
 :قاال   أن النباي   (الثابت في الصاحيحين  عائشة رضي اهلل عنها رضي اهلل عنه حديث )
 (.خمس فواسَ، يقتلن في الحرم، الفأر ، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور)

 :ما نهى الشارا عن قتله ( 5)
 ه إال عن طريَ قتله وهذا أيضات ظاهر التحريم ألنه ال يمكن التوصُل إلى أكل

نهى عن قتال   أن النبي ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عباس حديث ) 
 . ردأربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والّص

 : ما يأكل الِجّيف ( 6)
نهاي عان      أن النباي  ( ما الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهبن عمر حديث ) 

 . لةركوب الجال
نهاى  * قاال  ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي رضي اهلل عنهبن عمر حديث ) 

 . رسول اهلل عن أكل الجاللة وألبانها
 :كل حيوان َتَولند من مأكول وغيره كالبغل ( 0)

ألنه اختلط مباح بحرام على وجه ال يتميز أحدهما عن اآلخر فكان حرامات؛ إذ ال يمكن اجتنااب  
 .حينئٍذ إالن باجتناب الحالل، واجتناب الحرام واجب، فكان اجتناب الحالل واجبات الحرام

 : ال يحل نجس كالميتة والدم والخنزير( 1)
قَّْل اَل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ْإَليم ُمَحرمًما َعَلى َطاِعٍم َيط َعُمُه ْإالن َأْن َيكَّاوَن َمْيَتاةت َأْو   }}: قال اهلل تعالى

 [145: األنعام]{{ فَّوًحا َأْو َلْحَم ِخن ِزيٍر َفْيننُه ِرْجٌسَدًما َمْس
 : الذي لم ُيذكر اسم اهلل عليه ( 9)

َ : )قال تعالى  [111: اآلية -األنعام : سور ( ]َواَل َتْأكَّلَّوا  ِمّما َلْم ُيذ َكِر اْسُم اللهِه َعَلْيِه َوْإنهُه َلِفْس
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 :بهيمة وهي حية وهو ما قطع من ال: ما يلحَ بالميتة (10)
 أن النباي  ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي  رضي اهلل عنه حديث ابن عمر) 

 . ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة: قال 
 : يحرم الطعام إذا كان ضارات ( 11)

َواَل َتق تَّلَّوا }}: وقال عّز وجل ،[ 195: البقر ]{{ َواَل تَّل قَّوا ِبَأْيِديكَّْم ْإَلى التنْهلََّكِة}}: قال اهلل تعالى
 [ 19: النساء]{{ َأن فََّسكَّْم

ال ضرر »: قال  أن النبي ( حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه )
 « وال ضرار

]*[  جواز أكل لحم الخيل: 
أن النبي  (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ا رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين  )
 نهى عن لحوم الُحُمر، وأِذَن في لحوم الخيل » 

نحرنا فرسات في عهد النباي  »: قالت (حديث أسماء ا رضي اهلل عنها الثابت في الصحيحين  )
 «ونحن في المدينة فأكلناه

]*[ جواز أكل  َبِهيَمِة األَْن َعاِم: 
 [ .1: المائد ]{{ ْإالن َما ُيت َلى َعَلْيكَّْم ُأِحلنت  َلكَّْم َبِهيَمةَّ اأَلن َعاِم}}: قال اهلل تعالى
َثَماِنَيَة َأْزَواٍج ِمَن الضمْأِن اث َنْيِن َوِمَن ال َمْعِز اث َنْيِن قَّْل الَذَكَرْيِن َحرمَم َأِم اأُلن َثَيْيِن }}: وقال عّز وجل

َوِمَن اْنِبِل اث َنْيِن َوِماَن ال َبَقاِر   *ْإْن كَّن تَّْم َصاِدِقيَن  َأمما اش َتَمَلت  َعَلْيِه َأْرَحاُم اأُلن َثَيْيِن َنبُِّئوِني ِبِعل ٍم
َهَداَء ْإذ  َوصمااكَُّم  اث َنْيِن قَّْل الَذَكَرْيِن َحرمَم َأِم اأُلن َثَيْيِن َأمما اش َتَمَلت  َعَلْيِه َأْرَحاُم اأُلن َثَيْيِن َأْم كَّن تَّْم شَّ

ْن اف َتَرى َعَلى اللنِه َكِذًبا ْلُيِضلن النناَس ِبَغْيِر ِعل ٍم ْإنم اللنَه اَل َيْهاِدي ال َقاْوَم   اللنُه ِبَهَذا َفَمْن َأظ َلُم ِمَم
 [ .143:األنعام]{{ الظناْلِميَن 

جواز أكلَ الدمَجاِج : 
رأيات النباي   : قال (الثابت في صحيح البخاري أبي موسى األشعري  رضي اهلل عنه حديث ) 

  .يأكل دجاجات
 جواز أكل الضب: 
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الضب لست اكله ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهماحديث )
 (.وال أحرِّمه

أهدت أم حفيد، خالاة ابان    :قال ( الثابت في الصحيحين  ابن عباس رضي اهلل عنهماحديث )
رك الضب تقذرا، قاال  عباس، إلى النبي أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي من األقط والسمن، وت

 .فأكل على مائد  رسول اهلل ، ولو كان حراما ما أكل على مائد  رسول اهلل : ابن عباس
الوْحِشيمة جواز أكل ال ُحُمِر : 
  أنه أهدى إلى رسول اهلل ( الثابت في  الصحيحين  رضي اهلل عنهالصعب بن جثامة حديث )

إننا لم نرده عليك إال : )  قاللما رأى ما في وجهه  حمارات وحشيات وهو بألبواء ، فرده عليه ، ف
 ( أننا ُحرم 

جواز أكل األرنب : 
أنفجنا أرنبا بمر الظهاران، فساعى    :قال( الثابت في  الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث )

  .َفَقِبَلها : إلى رسول اهلل  بوركيهابعث فبها أبا طلحة فذبحها،  فجئتَّالقوم فلغبوا، فأخذتها، 
 جواز أكل الجراد: 
غزونا مع النباي  : قال( الثابت في  الصحيحين ابن أبي أوفى رضي اهلل عنه عبد اهلل حديث )

 .سبع غزوات أو ستات، كنا نأكل معه الجراد
قال أحلت لكام     يأن النب( حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجه ) 

   . فالكبد و الطحال   : فالحوت و الجراد و أما الدمان   : ميتتان و دمان أما  الميتتان
 َمِنَ َمْن َمرم ِبَثَمِر ُبْسَتاٍن ِفي َشَجَرٍ  فله أن يأكل منه: 
َمْن َدَخاَل  »: قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي ابِن ُعمَر رضي اهلل عنهحديث ) 

 .« َحاْئطات َفل َيأكَّْل واَل َيتهِخذ  خَّْبَنةت
حكم الضيافة : 

 : حكم الضيافة واجب، وإكرام الضيف ا أيضات ا واجب، وهو أمر زائد على مطلَ الضيافة
ْإذ  َدَخلَّوا  َعَلْيِه َفَقالَّوا  َساَلمات َقاَل َسااَلٌم  *  َهْل َأَتاَك َحِديثَّ َضْيِف ْإْبَراِهيَم ال ُمك َرِميَن: )قال تعالى

: الاذاريات  ( ]َفَقّرَبُه ْإَلْيِهْم َقاَل َأاَل َتْأكَّلَّوَن*  َى َأْهِلِه َفَجآَء ِبِعْجٍل َسِميٍنَفَراَغ ْإَل*   َقْوٌم ّمنَكُروَن
14 :10] 
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من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فاال  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين) 
ن من كان يؤمن باهلل يؤذ جاره ، ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،  و وم

 . و اليوم اآلخر فليقل خيرات أو ليصمت 
تنبيه :  وليس من السنة التكلف للضيف فين هذا مما نهى النبي  عنه 
  .  عن التكلف للضيف  النبي  نهى :قال ( حديث سلمان في صحيح الجامع)
 مد  الضيافة الواجبة  يوُم وليلة: 
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكارم  : قال  ن النبي أ( حديث أبي شريح في الصحيحين)

 يثِوين ه أوال يحل ل، ذلك فهو صدقة  بعدوالضيافة ثالثة أيام فما  ة، وليل ضيفه جائزته  يوٌم
 . ُيْحِرجه حتى  ه عند
باب اداب الطعام : 

 :ذكر اهلل تعالى عند الطعام ( 1)
 أن النباي  ( صحيحي أبي داوود و الترمذي  ما الثابت فيرضي اهلل عنه حديث ابن عباس) 

: َوَمْن َسَقاُه اهلل َلَبنات َفل َيقَّْل. َمْن َأط َعمه اهلل طعامات فليقل اللهّم َباِرك فيه وَأط ِعْمَنا َخْيرات ِمن ُه: قال 
َمكاَن الطهَعاِم َوالشهاَراِب   َلْيَس َشْيٌء ُيْجِزىُء: َوقاَل َرُسوُل اهلل . اللهُهّم باِرْك َلَنا ِفيِه َوِزْدَنا ِمن ُه

 .« َغْيَر اللهَبِن
ما الثابت فاي صاحيح   رضي اهلل عنهجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل حديث ) 

إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان  :قال  أن النبي  (مسلم 
اهلل عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لام   ال مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر

 .  يذكر اهلل عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء
 :أن يقول بسم اهلل قبل البدء في الطعام وأن يحمد اهلل تعالى بعد الطعام ( 1)
غالمات في حجار   كنت :قال  (الثابت في الصحيحين عمر بن أبي سلمى رضي اهلل عنه حديث )

يا غالم، سامِّ اهلل، وكال   : )ل اهلل ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول اهلل رسو
 .فما زالت تلك طعمتي بعد(. بيمينك، وكل مما يليك

فليقل إذا أكل أحدكم طعاما قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيحي أبي داوود والترمذي )
  .  لى أوله و اخرهبسم اهلل ع  : اسم اهلل فين نسي في أوله فليقل ب
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من أطعمه اهلل طعاما قال  أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيحي أبي داوود وابن ماجة )
اللهام    : خيرا منه و من سقاه اهلل لبناا فليقال    فيما رزقتنا وارزقنااللهم بارك لنا   : فليقل 

  .  اللبن إالالشراب من الطعام و  ئيجزي ال أعلم ما و زدنا منه فين فيما رزقتنابارك لنا 
الحماد هلل  : إذا فرغ من طعامه قال  قال كان النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح البخاري )

 . الذي كفانا وأْرَوانا غير َمك فيٍّ وال مكفور 
من أكال  : قال  أن النبي ( حديث معاذ بن أنس الُجَهِني في صحيحي أبي داوود والترمذي ) 

نيه من غير حول مني و ال قو  غفر د هلل الذي أطعمني هذا الطعام و رزَقالحم  : طعاما ثم قال 
الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه مان غيار     : له ما تقدم من ذنبه و من لبس ثوبا فقال 

  .  حول مني و ال قو  غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر
 :ه أم ال فلُيَسمِّ هو ويأكل إذا ُأِتَي بطعاٍم ولم يدري أذَِّكر اسم اهلل علي( 3) 
يا رساول اهلل، إن  : أن قومات قالوا(  حديث عائشة ا رضي اهلل عنها ا الثابت في الصحيحين  )

 «َسمُّوا أنتم وكلَّوا»: قومات يأتوننا باللحم، ال ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال؟ فقال
 : أن يأكل باليمين ( 3)
غالمات في حجار   كنت :قال  (الثابت في الصحيحين  عمر بن أبي سلمى رضي اهلل عنهحديث )

يا غالم، سامِّ اهلل، وكال   : )رسول اهلل ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول اهلل 
 .فما زالت تلك طعمتي بعد(. بيمينك، وكل مما يليك

 إذا أكل أحادكم :قال  أن النبي  (ما الثابت في صحيح مسلم بن عمر رضي اهلل عنهحديث ) 
 . فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فين الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

 :أن يأكل بثالث أصابع ( 5)
كان رساول اهلل يأكال    :قال  (الثابت في صحيح مسلم  كعب بن مالك رضي اهلل عنهحديث ) 

 .يمسحها بثالث أصابع ويلعَ يده قبل أن
 :لعَ األصابع والصحفة ( 6)
ما الثابت فاي صاحيح   رضي اهلل عنهبن عبد اهلل ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  جابرحديث ) 

 . ه البركةأمر بلعَ األصابع والصحفة وقال إنكم ال تدرون في أيِّ أن النبي  (مسلم 
 : فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها وال يدعها للشيطانإذا سقطت اللقمة منه ( 0)
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ما الثابت فاي صاحيح   رضي اهلل عنهبن عبد اهلل ضي اهلل عنهما جابر ابن عبد اهلل رحديث ) 
إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتاى يحضاره    : قال  أن النبي  (مسلم 

عند طعامه فيذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثام ليأكلهاا وال يادعها    
 . في أي طعامه تكون البركة للشيطان فيذا فرغ فليلعَ أصابعه فينه ال يدري

 :غسل اليدين بعد الطعام ( 1)
 أن النباي  ( الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي   رضي اهلل عنهأبي هرير  حديث ) 

 .ولم يغسله فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه  ٌرْممن نام وفي يده غه: قال 
 .والزهومة من اللحم  الدسم( :  ٌرْمغه)
 :لشبع النهي عن ا( 9)
أن النباي  ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة  َمْعِديَكِرَب رضي اهلل عنه ِمق َداِم ْبِنحديث )
   ِمْن َبط ٍن ِبَحْسِب اْبِن اَدَم ُأكَّاَلت  ُيِقْمَن ُصل َبُه َفاْيْن َكااَن اَل    َما َمأَل اَدِمىٌّ ِوَعاًء َشرًّا» : قال

 «ثَّلَّث  ْلَشَراِبِهَوثَّلَّث  ْلَنَفِسِه َمَحاَلَة َفثَّلَّث  ْلَطَعاِمِه َو
قال   أن النبي ( ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة اْبِن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديث )
ُهْم ُجَشاَءَك َفْينم َأك َثَرُهْم ِشَبعات ِفى الادُّن َيا َأط اَولَّ   كَّفن َعننا» َفَقاَل  َقاَل َتَجشنَأ َرُجٌل ِعن َد الننِبىِّ  :

 . « ُجوعات َيْوَم ال ِقَياَمِة 
إياكم والتانعم فاين   : قال   أن النبي ( الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنهحديث معاذ )

 .عباد اهلل ليسوا بالمتنعمين 
أن رجالت كان يأكال أكاالت كثيارات،      (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

إن المؤمن يأكل في ِمًعى واحاد، والكاافر   : )ليالت، فذَّكر ذلك للنبي فقالفأسلم، فكان يأكل أكالت ق
 (.يأكل في سبعة أمعاء

 :النهي عن القران بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه (  10)
نهى النبي أن يقارن الرجال   : قال  (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )

 .حابهبين التمرتين جميعا حتى يستأذن أص
 .السبب في ذلك ألن ذلك يكون سببات في الطمع وسوء الخلَ : { تنبيه}
 : التواضع في األكل ( 11)
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ال إناي  : )قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري ُجَحيفة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
 (.اكل متكئات

تنبيه : العياذ باهلل والسبب في ذلك أن انتكاء حال األكل من صفات المتكبرين و. 
 : قاال ( الثابت في صحيحي أبي داوود وابان ماجاة    رضي اهلل عنهعبد اهلل بن بسر حديث )

أهديت للنبي شا  فجثى رسول اهلل على ركبتيه يأكل فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقاال إن اهلل  
 . جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا

 : ِط الطهَعامَكَراِهَيِة اأَلك ِل ِمْن َوَس( 11)
 أّن النباي  ( في صحيحي أبي داوود و الترمذي ما الثابت ابِن َعّباٍس رضي اهلل عنهحديث ) 

 .« إّن ال َبَرَكَة َتن ِزُل َوَسَط الطهَعاِم َفكَّلَّوا ِمْن َحاَفَتْيِه َواَل َتْأكَّلَّوا ِمْن َوَسِطِه»: قاَل
 :جواز األكُل قائما ( 13)

كَّنها َنَأكَّاُل  » : قال(  ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة اهلل عنهابِن ُعَمَر رضي حديث )
 .«َوَنْحُن َنْمِشي، َوَنش َرُب َوَنْحُن ِقَياٌم على َعْهِد َرُسوِل اهلل 

 وعلى هذا فُيحمل الحديث اآلتي على كراهية التنزيه : { تنبيه}
 :قال  ن النبي أ (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث ) 

 .  ال يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ
 .ال يعيب الطعام إن اشتهاه أكله وإال تركه ( 14)
ما عاب النبي طعامات قاطُّ، إن    :قال (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

 .اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه
 :استحباب انجتماا  على الطعام ( 15)
طعاام انثناين     :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

 كافي الثالثة وطعام الثالثة كافي األربعة
ما الثابت فاي صاحيح   رضي اهلل عنهجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل حديث ) 

انثنين يكفي األربعة وطعام األربعة  طعام الواحد يكفي انثنين وطعام :قال  أن النبي  (مسلم 
 . يكفي الثمانية
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 : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث ) 
   .  األيدي عليه كثرت ما اهلل إلى الطعام أحبجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما 

اداب الدعو  إلى الطعام : 
وأن يستحضر في ذهنه النصوص الوارد  في ذلك  الضيف تأسيات بالنبي أن ينوي إكرام ( 1)

 :ما استطاا إلى ذلك سبيال 

فيكرم الضيف ، ويقدم له األكل، ، وقد سبقنا إليها إبراهيم ا عليه الصال  والسالم ا، كما قال   
الذين أكارمهم  : ، أي[ 14:رياتالذا]{{ َهْل َأَتاَك َحِديثَّ َضْيِف ْإْبَراِهيَم ال ُمك َرِميَن }}: اهلل تعالى

 .والذين أكرمهم اهلل ا عّز وجل ا بكونهم مالئكة: إبراهيم، وال يمتنع أن يقال
 [ َفَما َلِبَث َأن َجآَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ]قوله تعالى : الشاهد 

 :  قال القرطبي رحمه اهلل تعالى في تفسيره 

 عن أن جاء، أي ما أبطأ عن مجيئه بعجلفما لبث : التقدير[  فما لبث أن جاء : ] قوله تعالى
في هذه اآلية من أدب الضيف أن يعجال  : ، وقال رحمه اهلل تعالى . أي  مشوي[  ِبِعْجٍل َحِنيٍذ]

 قراه، فيقدم الموجود الميسر في الحال، ثم يتبعه بغيره إن كان له جد ، وال يتكلف 

. م، ومن خلَ النبيين والصاالحين والضيافة من مكارم األخالَ، ومن اداب انسال. ما يضر به
 .  وإبراهيم أول من أضاف الضيف 

من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فال يؤذ : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
جاره ، ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،  و ومن من كان يؤمن بااهلل و  

 . و ليصمت اليوم اآلخر فليقل خيرات أ
تنبيه :  وليس من السنة التكلف للضيف فين هذا مما نهى النبي  عنه 
  .  عن التكلف للضيف  النبي  نهى :قال ( حديث سلمان في صحيح الجامع)
 : يجب على المدعو أن يلبي الدعو  ألنها من حَ المسلم على أخيه ( 1)
حَ المسلم علاى  ):قال  أن النبي  (ن الثابت في الصحيحيهرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

رد السالم، وعياد  المريل، واتبااا الجناائز، وإجاباة الادعو ، وتشاميت      : المسلم خمس
 (.العاطس
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 دعاي  إذا : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  مسعود ابنحديث ) 
   .  بالبركة فليدا صائما كان إن و فليأكل مفطرا كان فين فليجب طعام إلى أحدكم

 أحادكم  دعي إذا :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه عمر ابنحديث )
   .  فليأتها الوليمة إلى

 :الدعاء لصاحب الطعام ( 3)
جاء إلى ساعد بان    أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهأنس حديث ) 

م قال النبي أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عباد  فجاء بخبز وزيت فأكل ث
 . عليكم المالئكة 

نزل رسول اهلل على * قال  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهعبد اهلل بن بسر حديث ) 
أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصابعيه  

بة والوسطى قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء اهلل إلقاء النوى بين انصابعين  ويجمع السبا
 ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله 

الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادا اهلل لنا فقال اللهم بارك لهم في ما رزقاتهم  
 . واغفر لهم وارحمهم 

 :أال تدعو إلى طعامك إال تقي ( 4)
قال  أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي  رضي اهلل عنه سعيد بيأحديث ) 
  .  تقي إال طعامك يأكل ال و مؤمنا إال تصاحب ال: 
 :على الضيف إذا قَّدِّم إليه طعام أن ال يسأل عنه ( 5)
 دخال  إذا : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

 شارابه  مان  ساقاه  إن و عنه يسأل ال و فليأكل طعامه من فأطعمه المسلم أخيه على مأحدك
   .  عنه يسأل ال و فليشرب

 :على الضيف أنه إذا رأى منكرات رجع ( 6)
صنعت طعاما فدعوت رسول * قال ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه علي حديث )

 .اهلل فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع 

*[] فضائل بعل األطعمة : 
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فضل الُدبماء : 
خياطا دعا رسول اهلل لطعاام  أن  (الثابت في الصحيحين أنس بن مالك رضي اهلل عنه حديث )

فذهبت مع رسول اهلل إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول اهلل خبازا  : صنعه، قال أنس ابن مالك
فلم أزل أحب الدباء : والي القصعة، قالومرقا، فيه دباء وقديد، فرأيت النبي يتتبع الدباء من ح

 .من يومئذ
فضل التمر : 
 :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  ارضي اهلل عنهعائشة حديث ) 

يا عائشة بيت ال تمر فيه جياا أهله يا عائشة بيت ال تمر فيه جياا أهله أو جاا أهله قالهاا  
 . مرتين أو ثالثا

فضل تمر المدينة : 
 أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه رضي اهلل عنه  ابن أبي وقاص سعدث حدي)

 (.عجو ، لم يضره ذلك اليوم سم وال سحر سبع تمراٍتب اصطبحمن )  :قال 

 فضل الكمأ : 
الكماأ  مان   )  :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين سعيد بن زيد رضي اهلل عنه حديث )

 (.للعينالمن، وماؤها شفاء 
فضل الخل : 
الثابت فاي صاحيح    مارضي اهلل عنهجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل حديث ) 

أخذ رسول اهلل بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من : قال  (البخاري 
د اهلل رضي اهلل عنهماا  دم قال جابر ابن عبادم فقالوا ال إال شيء من خل قال فين الخل نعم اأُل

 .فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي اهلل 
فضل زيت الزيتون : 
  أن النبي ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة  ُعَمَر بن ال َخطهاِب رضي اهلل عنهحديث )

 .« الّزْيَت َواّدِهنَّوا ِبِه َفْينهُه ِمْن َشَجَرٍ  ُمَباَرَكٍةمن كَّلَّوا » : قال
لحم الظهر فضل : 
 عليكم : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  جعفر بن عبداهللحديث ) 

   .  أطيبه من فينه الظهر بلحم
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النهي عن الثوم إال مطبوخا : 
نهاي    أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهابن أبي طالب  عليحديث ) 

 . وخاعن أكل الثوم إال مطب
مراعا  صفة األطعمة عند الجمع بينها : 
يأكل الرطب بالقثاء  رأيت رسول اهلل : قال ( حديث عبد اهلل بن جعفر الثابت في الصحيحين)
. 
أرادت أمي  :قالت ( الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة عائشة رضي اهلل عنها حديث )

ا بشيء مما تريد حتاى أطعمتناي القثااء    أن تسمنني لدخولي على رسول اهلل فلم أقبل عليه
 . بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن

 أّن النباّي  »:قال  أن النبي ( ا الثابت في صحيح الترمذي َعاْئَشَة رضي اهلل عنهحديث ) 
 .« كاَن َيْأكَُّل الِبطهيَخ بالّرَطِب

 فضل الحلوى والعسل: 
 ىالحلاو  يحاب  كاان النباي     :قالت (الثابت في الصحيحين عائشة رضي اهلل عنها حديث )

 .والعسل
]*[ةباب األشرب: 
 اداب الشرب: 
 :أن ال يتنفس في انناء ( 1)
إذا شرب أحادكم  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين أبي قتاد  رضي اهلل عنه حديث )

 (.فال يتنفس في انناء، وإذا أتى الخالء فال يمس ذكره بيمينه، وال يتمسح بيمينه

 : التنفس خارج انناء ( 1)
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد أبىحديث ) 

   .  تنفس ثم يكِف عن القدَح نأِب
 :السنة في الشرب اليمن فاأليمن ( 3)
أنها حلبت لرسول اهلل شا   :قال  (الثابت في الصحيحين  ابن مالك رضي اهلل عنه أنسحديث )

وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي فاي دار أناس، فاأعطى    داجن، 
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رسول اهلل القدح فشرب منه، حتى إذا نزا القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يميناه  
أعط أبا بكر يا رساول اهلل عنادك، فأعطااه    : أعرابي، فقال عمر، وخاف أن يعطيه األعرابي

 (.األيمن فاأليمن: )ه، ثم قالاألعرابي الذي على يمين
أتاي رساول اهلل بقادح      :قاال  (الثابت في الصحيحين  سهل بن سعد رضي اهلل عنهحديث )

يا غالم، أتأذن لاي أن  : )فشرب، وعن يمينه غالم هو أحدث القوم، واألشياخ عن يساره، قال
 .ه إياهما كنت ألوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول اهلل، فأعطا: فقال(. أعطي األشياخ

 :أن ال يتنفس في انناء ( 1)
إذا شرب أحادكم  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين أبي قتاد  رضي اهلل عنه حديث )

 (.فال يتنفس في انناء، وإذا أتى الخالء فال يمس ذكره بيمينه، وال يتمسح بيمينه

 : التنفس خارج انناء ( 1)
 : قال  أن النبي  (في صحيح الجامع  الثابترضي اهلل عنه  سعيد أبىحديث ) 

   .  تنفس ثم يكِف عن القدَح نأِب
 :السنة في الشرب اليمن فاأليمن ( 3)
أنها حلبت لرسول اهلل شا   :قال  (الثابت في الصحيحين  ابن مالك رضي اهلل عنه أنسحديث )

ناس، فاأعطى   داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي فاي دار أ 
رسول اهلل القدح فشرب منه، حتى إذا نزا القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يميناه  

أعط أبا بكر يا رساول اهلل عنادك، فأعطااه    : أعرابي، فقال عمر، وخاف أن يعطيه األعرابي
 (.األيمن فاأليمن: )األعرابي الذي على يمينه، ثم قال

أتاي رساول اهلل بقادح      :قاال  (ابت في الصحيحين الث سهل بن سعد رضي اهلل عنهحديث )
يا غالم، أتأذن لاي أن  : )فشرب، وعن يمينه غالم هو أحدث القوم، واألشياخ عن يساره، قال

 .ما كنت ألوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول اهلل، فأعطاه إياه: فقال(. أعطي األشياخ
 : النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء ( 4)
نهى رساول اهلل   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

 . أو السقاء ربة عن الشرب من فم الِق
 :النهي عن اختناث األسقية ( 5)
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 اختنااث  عن نهى :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  سعيد أبيحديث )
 .  األسقية

 :هب و الفضة َيحُرم الشرب في انية الذ( 6)
نهى عن الحرير و الديباج و الشرب فاي   أن النبي ( حديث ُحذيفة الثابت في  الصحيحين ) 

 .لهم في الدنيا وهي لهم في اآلخر هي : انية الذهب و الفضة وقال
من شرب في إناء  ذهب أو فضة : قال  أن النبي ( حديث أم سلمة الثابت في  الصحيحين ) 

   . طنه نارات من جهنم فينما ُيجرَجُر في ب
 :تغطية األسقية ( 0)
الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنهبن عبد اهلل جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث )
 :قال  أن النبي  (

  : شربا اخرهم القوم ساقيمن السنة أن يكون ( 1)
 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه  قتاد  أبيحديث ) 

  .  شربا اخرهم القوم ساقي
 :ل الشراب الحلو البارد ُيفَض( 9)
كاَن أَحّب الشهاَراِب إلاى   »: قالت( ا الثابت في صحيح الترمذي عاَئشَة رضي اهلل عنهحديث ) 

 .«الُحل َو ال َباِرَد َرُسوِل اهلل 
 حكم الشرب قائما: 

ز الشارب قائماا   اهو جاو  فيه األدلةالقول الصحيح الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع 
 :وعليه ُيحمل اآلتي 

سقيت رسول اهلل من زمازم،  : قال (الثابت في الصحيحين  ماابن عباس رضي اهلل عنهحديث )
 .فشرب وهو قائم

كَّنها َنَأكَُّل على َعْهِد َرُسوِل »: قال( الثابت في صحيح الترمذي  ابِن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديث ) 
 .«ُن َنْمِشي، َوَنش َرُب َوَنْحُن ِقَياٌمَوَنْح اهلل 
تنبيه :  وعلى هذا فُيحمل الحديث اآلتي على الكراهة: 
 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث ) 
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 . ال يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ
 من جنس ما ُيْسِكر ألن كالت منهما  يجوز انتباذ التمر والزبيب معاال: 
نهى أن ُيجمع بين التمر  أن النبي  (الثابت في الصحيحين أبي قتاد  رضي اهلل عنه حديث )

 .والزمْهِو، والتمر والزبيب، ول ُين َبذ  كل واحد منهما على حد 
 حكم األكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب: 
 ،تَّ يا رسول اهلل إنا بأرِل قوٍم أهل كتاب قل: قال ( حديث أبي ثعلبة الثابت في  الصحيحين ) 

 .    ال تأكلوا فيها إال أن ال تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها : قال  ،أفنأكُل في انيتهم 
]*[  ِباُب الذنَكا: 
 كل حيوان مباح يشترط لحلِّه الذكا ، إال حيوان البحر، والجراد: 

َمْيَتةَّ َوالدمُم َوَلْحُم ال ِخن ِزيِر َوَما ُأِهلن ْلَغْياِر اللناِه ِباِه َوال ُمن َخِنَقاةَّ     ُحرَِّمت  َعَلْيكَُّم ال }}: قوله تعالى
 {{َوال َمْوقَّوَذ َّ َوال ُمَتَردَِّيةَّ َوالننِطيَحةَّ َوَما َأَكَل السمُبُع ْإالن َما َذكنْيتَّْم

 [3: المائد ] 

قال أحلت لكام     يأن النب( ن ماجه حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح اب) 
   . فالكبد و الطحال   : فالحوت و الجراد و أما الدمان   : ميتتان و دمان أما  الميتتان

 ذبيحة اليهود والنصارى حالل: 
{{ َطَعاُمكَّْم ِحلٌّ َلُهامْ ال َيْوَم ُأِحلن َلكَُّم الطنيَِّباتَّ َوَطَعاُم النِذيَن ُأوتَّوا ال ِكَتاَب ِحلٌّ َلكَّْم َو}}: لقوله تعالى

 [ 5: المائد ]

 . طعامهم ذبائحهم، وهذا أمر معلوم: ، قال ابن عباس ا رضي اهلل عنهما ا في تفسير اآلية

أن يهودية أتات النباي بشاا       (الثابت في الصحيحين  أنس بن مالك رضي اهلل عنهحديث )
فما زلت أعرفها في لهوات رسول (. ال: )أال نقتلها؟ قال: مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل

 .اهلل 
 جواز الذبح بحجر: 
أن امرأ  ذبحت شا  بحجر،  (الثابت في صحيح البخاري كعب بن مالك رضي اهلل عنه حديث ) 

 .فسئل النبي عن ذلك، فأمر بأكلها
الذبح بالسن أو الظفر ؟ال يجوز 
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 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رافع بن خديج رضي اهلل عنه حديث )

أما السن فعظم، وأما الظفار  : ما أن َهَر الدمَم وذَّكر اسم اهلل فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك 
وأصبنا َنْهَب إبل وغنم، فندم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رساول  (. فُمَدى الحبشة

 (.شيء فافعلوا به هكذا إنم لهذه انبل أوابد كأوابد الوحش، فيذا غلبكم منها: )اهلل 
  ذكا  ما ُعِجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر، ونحوها بجرحه فاي أي

 :موضع كان من بدنه 
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رافع بن خديج رضي اهلل عنه حديث )

أما السن فعظم، وأما الظفار  : ثكما أن َهَر الدمَم وذَّكر اسم اهلل فكل، ليس السن والظفر، وسأحد 
وأصبنا َنْهَب إبل وغنم، فندم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رساول  (. فُمَدى الحبشة

 (.إنم لهذه انبل أوابد كأوابد الوحش، فيذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا: )اهلل 
الواقعة في بئر كيف نذكيها ؟ 
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  عنه رضي اهلل حديث عدي ابن حاتم )

إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اهلل ، فين وجدته قَّتل فكل إال أن تجده قد وقع في الماء فال تأكال  
 .فينك ال تدري الماء قتله أم سهمك 

  اشتراط التسمية في الذكا: 
 ،[ 111:األنعام]{{ كَّن تَّْم ِبآَياِتِه ُمْؤِمِنيَن  َفكَّلَّوا ِممما ذَِّكَر اْسُم اللنِه َعَلْيِه ْإْن}}: تعالى قال
َوَما َلكَّْم َأالن َتْأكَّلَّوا ِممما ذَِّكَر اْسُم اللنِه َعَلْيِه َوَقْد َفصمَل َلكَّْم َما َحرمَم َعَلْيكَّْم ْإالن َماا  }}: وقوله تعالى 

 ،[ 119: األنعام]{{ اْضطَِّرْرتَّْم ْإَلْيِه
َ َواَل}}: وقوله عّز وجل   {{ َتْأكَّلَّوا ِممما َلْم ُيذ َكِر اْسُم اللنِه َعَلْيِه َوْإننُه َلِفْس
 [ .111: األنعام] 
ما أن َهَر الادمَم   :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رافع بن خديج رضي اهلل عنه حديث )

(. ر فُمَدى الحبشةأما السن فعظم، وأما الظف: وذَّكر اسم اهلل فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك
إنم لهاذه  : )وأصبنا َنْهَب إبل وغنم، فندم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول اهلل 

 (.انبل أوابد كأوابد الوحش، فيذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا

 يشترط للذبح أن يكون الذبح مأذونات فيه شرعات: 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   436 

حمارات وحشيات   أنه أهدى إلى رسول اهلل ( حين الثابت في  الصحي الصعب بن جثامةحديث )
 ( إننا لم نرده عليك إال أننا ُحرم : )  قالوهو بألبواء ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه  

 أال يذبح لغير اهلل من شروط الذكا  الشرعية: 
لطان، أو فين ذبح لغير اهلل فهي حرام، ال تحل، حتى وإن سمى اهلل، بأن ذبح لصانم، أو لسا  

 لرئيس، أو لولي، أو ألي أحد، ذبحات يتقرب إليه به، ويعظمه به، فين الذبيحة حرام
ُحرَِّمت  َعَلْيكَُّم ال َمْيَتةَّ َوالدمُم َوَلْحُم ال ِخن ِزيِر َوَما ُأِهالن ْلَغْياِر اللناِه ِباِه َوال ُمن َخِنَقاةَّ      }}: تعالى قال

: المائاد  ]{{ الننِطيَحةَّ َوَما َأَكَل السمُبُع ْإالن َما َذكنْيتَّْم َوَما ذَِّبَح َعَلى النُُّصِبَوال َمْوقَّوَذ َّ َوال ُمَتَردَِّيةَّ َو
 .يعني على األصنام، فما ذبح عليها فهو حرام[ 3
لعن اهلل قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهحديث علي بن أبي طالب ) 

 اوى محدثا ولعن اهلل من لعن والديه ولعن اهلل من غير المناار  من ذبح لغير اهلل ولعن اهلل من
. 
يحُرم الذبح بآلة كالنة لما فيه من تعذيب الحيوان :  
إن اهلل  :قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهشداد بن أوس حديث ) 

سنوا الذبح وليحد أحدكم كتب انحسان على كل شيء فيذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأح
 .شفرته فليرح ذبيحته 

 معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمهاالسنة في نحر انبل أن تنحر قائمة : 
أن النباي  ( الثابت فاي صاحيح أباي داوود     عبد الرحمن بن سابط رضي اهلل عنهحديث ) 
:ي من قوائمهاوأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بق . 
ذكا  الجنين : 
ما الثابت في صاحيحي  جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبد اهلل رضي اهلل عنهحديث ) 

 . ذكا  الجنين ذكا  أمه: قال  أن النبي ( أبي داوود و الترمذي 
تحب أن توجه الذبيحة نحو القبلة يس: 
ما الثابت فاي صاحيح   د اهلل رضي اهلل عنهجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما بن عبحديث ) 

ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال إناي  : قال ( أبي داوود
وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرل على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشاركين إن  
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ذلك أمرت وأنا من المسالمين  صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له وب
 . اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم اهلل واهلل أكبر ثم ذبح

 السلخ الذي على السنة: 
أن  :( الثابت في صحيحي أبي داوود وابان ماجاة    رضي اهلل عنهأبي سعيد الخدري حديث )

اهلل ياده باين   رسول اهلل مر بغالم يسلخ شا  فقال له رسول اهلل تنح حتى أريك فأدخل رسول 
بها حتى توارت إلى انبط وقال يا غالم هكذا فاسلخ ثام مضاى وصالى     َسَحالجلد واللحم فَد

  . للناس ولم يتوضأ
]*[ َباُب اأُلْضِحَية: 
سنة  اأُلْضِحَية: 
من رأى هاالل   :قال  أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه حديث أم سلمة) 

 .حي فال يأخذ من شعره وال من أظفاره حتى يضحي ذي الحجة وأراد أن يض
 له كان من :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه )

   .  مصالنا يقربن فال يضح لم و سعة
 يضحي اننسان عنه وعن أهل بيته وتجزئ الشا  في ذلك: 
 كان الّرجُل :قال  أن النبي ( يح الترمذي الثابت في صح رضي اهلل عنه حديث ابن مسعود) 

 . ُيَضّحي بالشهاِ  عنُه وعن أهِل َبْيِتِه فيأكلَّون وُيط ِعموَن  في عهد النبي 
 النبي   ضحى عنه وعن اله وعن أمته: 
أمر بكبش أقرن يطأ في  أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه عائشةحديث ) 

د وينظر في سواد فأتى به ليضحى به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم سواد ويبرك في سوا
قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم اهلل اللهم تقبل 

 .  من محمد وال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به
 ( انبل والبقر والغنم)من شروط األضحية تكون من بهيمة األنعام: 

لهَيش َهُدوا  َمَناِفَع َلُهْم َوَيذ كَُّروا  اْسَم اللهِه ِفَي َأّياٍم ّمْعلَّوَماٍت َعَلَى َما َرَزَقُهْم ّمن َبِهيَماِة  : )قال تعالى
 [11: الحج : سور ( ]األن َعاِم 
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لمن يضح إال من بهيمة األنعام ، ومن عمل عمالت ليس عليه أمر اهلل ورساوله   وألن النبي 
 .د فهو مردو

من عمل عمال ليس عليه أمرناا   :قال  أن النبي ( في  صحيح مسلم الثابت  لحديث عائشة)
   . فهو رد 

 أن تبلغ السن المحدد شرعا من شروط األضحية: 
 وهو ما له ستة أشهر ( : جذعة من الضأن)وهي 
 . وهو سنة للماعز ، وسنتان للبقر ، وخمس سنوات لإلبل(  : وثني مما سواه )      

ال  :قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث ) 
 . تذبحوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

 أن تبلغ السن المحدد شرعا من شروط األضحية: 
:  قال  النبي أن ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح السنن األربعة البراء بن عازب حديث ) 

هاا  ظلُع ُنيَِِّب اُءها والعرَجمرُض ُنيَِِّب ا والمريضةََّهُرَوَع ُنيَِِّب اُءَرْوال تجوز في األضاحي الَع أربٌع
 . نقيالتي ال تَّ والكسيُر

 أن تكون في وقت الذبحمن شروط األضحية: 
 أي بعد صال  عيد األضحى كما بينت ذلك السنة الصحيحة 

فاي    خطبنا النبي :قال (الثابت في الصحيحين اهلل عنه رضي اهلل عنه البراء رضي حديث )
إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعلاه فقاد   : )يوم النحر فقال

فقاام أباو   (. أصاب سننتنا، ومن ذبح قبل فينما هو لحم قدممه ألهله، ليس من النُُّسك في شيء
 (.اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك: )فقال. إن عندي َجذعة: ذبح، فقال ُبرد  بن ِنَيار، وقد

 البدنة أو البقر  تَّجزئ عن سبعة: 
نحرنا مع رساول  : قال  (ما الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهجابر بن عبد اهلل حديث ) 

 . اهلل  عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقر  عن سبعة
 إال أنها مكروهة على الصحيح تَّجزئ العضباء في الضحية: 

هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ، وهي تجزئ في األضحية إال أنها مكروهة على : العضباء 
 الصحيح 
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أَمَرَناا  »: قاال ( الثابت في صحيح السنن األربعاة   علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهحديث )
 . أْن َنْسَتش ِرَف ال َعْيَن َواألذََّن رسوُل اهلل 

يف تََّوَزا اأُلضحيةك : 
 (يأكل الثلث ويتصدَ بالثلث ويهدي الثلث)ُيَسُن في اأُلضحية أن تَّقسم أثالثا 

: سور ( ]َفكَّلَّوا  ِمن َها َوَأط ِعُموا  ال َبآْئَس ال َفِقيَر: )تعالى والدليل على أنه يأكل منها ويتصدَ قوله
 [11: الحج 

كنا ال نأكل من لحاوم   :قال  (ابت في الصحيحين الثجابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما حديث )
 (.كلوا وتزودوا: )بدننا فوَ ثالث منى، فرخص لنا النبي  قال

 :والدليل على إهداء الثلث 
 تهاادوا  : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

   .  تحابوا
يأخذ من شعره وال من أظفاره حتى يضحي من رأى هالل ذي الحجة وأراد أن يضحي فال . 
من رأى هاالل   :قال  أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه حديث أم سلمة) 

 .ذي الحجة وأراد أن يضحي فال يأخذ من شعره وال من أظفاره حتى يضحي 
استحباب ذبح األضحية بنفسه : 
ضاحمى النباي  بكبشاين أملحاين      :قال  (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث )

 .أقرنين، ذبحهما بيده، وسممى وكبمر، ووضع رجله على صفاحهما
 َباُب العقيقة: 
 حكم العقيقة: 

 واجبة على القادر : العقيقة 
قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري سلمان بن عامر الضمبيُّ رضي اهلل عنه حديث ) 
 . ، فأهريقوا عنه دمات، وأميطوا عنه األذىمع الغالم عقيقة :
 : قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح السنن األربعة  رضي اهلل عنه بن جندب  َرُمَسحديث )

 .سمى ه وُيرأُس ََّلْحُيكل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع َو
مقدار ما ُيذبح عن المولود : 

 الجارية شا   يذبح عن الغالم شاتان متكافئتان وعن
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 : قاال   أن النبي ( ا الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة رضي اهلل عنه عائشةحديث )
   .  شا  الجارية عن ومتكافئتان  شاتان الغالم عن
إذا ُولد له غالم ولم يستطع إال ذبح شا  واحد  فهل يجزئ ذلك ؟ 
َه رساوُل اهلل   أن النبي ( ي الثابت في صحيح الترمذ علّي بن أبي طالٍب رضي اهلل عنه) ع
  عن ال َحَسِن بشاٍ  وقال يا فاطمةَّ اْحِلِقي رْأَسُه وَتَصّدِقي ِبِزَنِة َشْعِرِه ِفّضةت،قال  َفَوَزَنت ُه، فكاَن

 .« َوْزَنُه ِدْرَهمات أو بعَل ِدْرَهٍم
متى تَّذبح العقيقة ؟ 
 : قاال   أن النبي ( سنن األربعة الثابت في صحيح ال رضي اهلل عنه بن جندب  َرُمَسحديث )

 .سمى ه وُيرأُس ََّلْحُيكل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع َو
 لسبع تذبح العقيقة:قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه   بريد حديث ) 
   .  عشرين و نحدى أو عشر  ألربع أو
ما ُيستحُب في حَ المولود : 
 :يكه بتمر  تحن( 1)
ولد لي غالم، فأتيات  : قال (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه االشعري أبي موسى حديث )

به النبي  فسماه إبراهيم، فحنكه بتمر ، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبار ولاد أباي    
 .موسى

َن عنه يوم السابع ( 1)  :سمى ه وُيرأُس ََّلْحُيَوأن ُيَع
 : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح السنن األربعة  رضي اهلل عنه جندب بن  َرُمَسحديث ) 

 .سمى ه وُيرأُس ََّلْحُيكل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع َو
 :التصدَ بزنة شعره فضة ( 3)
َه رساوُل اهلل   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  علّي بن أبي طالٍب رضي اهلل عنه) ع
 َسِن بشاٍ  وقال يا فاطمةَّ اْحِلِقي رْأَسُه وَتَصّدِقي ِبِزَنِة َشْعِرِه ِفّضةت،قال  َفَوَزَنت ُه، فكاَن عن ال َح

 .« َوْزَنُه ِدْرَهمات أو بعَل ِدْرَهٍم
اختيار اسٌم حسٌن له ، وأفضلها عبد اهلل وعبد الرحمن ، واساتحباب التسامية بأساماء    ( 4)

 :األنبياء 
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إن أحب أسمائكم :قال  أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم  عنهرضي اهللبن عمر حديث ) 
 . إلى اهلل عبد اهلل وعبد الرحمن

: قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهي مَِّشأبي وهب الُجحديث ) 
ام ّما تسموا بأسماء األنبياء وأحب األسماء إلى اهلل عبد اهلل وعبد الرحمن وأصدقها حارث وَه

 .  رموأقبحها حرب وُم
َباُب الصمْيد : 
 جواز الصمْيد إذا كان ُيصطاد للحاجة إليه واألكل: 

 [1: المائد  : سور ( ]َوْإَذا َحَلل تَّْم َفاْصَطاُدوا : )قال تعالى
ْم ّماَن ال َجاَواِرِح ُمَكلهِبايَن    َيْسَألَّوَنَك َماَذا ُأِحّل َلُهْم قَّْل ُأِحّل َلكَُّم الطهّيَباتَّ َوَما َعلهْمتَّ: )قال تعالى و

للهَه ْإّن اللهاَه  تََّعلهُموَنُهّن ِمّما َعلهَمكَُّم اللهُه َفكَّلَّوا  ِمّمآ َأْمَسك َن َعَلْيكَّْم َواذ كَُّروا  اْسَم اللهِه َعَلْيِه َواتهقَّوا  ا
 [4: األية -المائد  : سور ( ]َسِريُع ال ِحَساِب

ساألت النباي عان      :قاال   (ثابت في الصاحيحين  العدي بن حاتم رضي اهلل عنه حديث )
عدي بن حاتم رضي اهلل عنه فقَِّتل  هِضَرَعل، وإذا أصاب ِبكَّه َفدَِّحإذا أصاب ِب: )ال، فقالِرْعالِم

فال : إذا أرسلت كلبك وسَمْيت َفكَّل ، قلت فين أكل ؟ قال  : ؟ قال  أرسل كلبي: قلتف(. فال تأكل
: قاال  ؟فأجد معه كلبا اخار أمسك على نفسه ، قلت أرسل كلبي تأكل فينه لم ُيمسك عليك إنما 

 (.يت على كلبك ولم تسم على اآلخرسمم فينكال تأكل، ف)

الصمْيد إذا كان يصطاد على سبيل اللهو والعبث، وليس بحاجة إلى األكل كراهية: 
 باي  أن الن( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي رضي اهلل عنهبن عباس حديث ) 

 .  من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن: قال 
 جواز صيد أهل الكتاب: 

{{ ال َيْوَم ُأِحلن َلكَُّم الطنيَِّباتَّ َوَطَعاُم النِذيَن ُأوتَّوا ال ِكَتاَب ِحلٌّ َلكَّْم َوَطَعاُمكَّْم ِحلٌّ َلُهْم}}: ؛ لقوله تعالى
 . طعامهم ذبائحهم: عباس ا رضي اهلل عنهما ا في تفسير اآلية ، قال ابن[ 5: المائد ]
أن يهودية أتات النباي بشاا       (الثابت في الصحيحين  أنس بن مالك رضي اهلل عنهحديث )

فما زلت أعرفها في لهوات رسول (. ال: )أال نقتلها؟ قال: مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل
 .اهلل 
 للصائد من شروط الصيد قصد التذكية: 
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لكال  بالنياات وإنماا   األعمال  إنما : ) قال أن النبي ( حديث عمر الثابت في  الصحيحين ) 
امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورساوله، ومان كانات    

 ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأ  
كون محدد  غير سن وال ظفر يشترط في الة الصيد أن ت: 
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رافع بن خديج رضي اهلل عنه حديث )

أما السن فعظم، وأما الظفار  : ما أن َهَر الدمَم وذَّكر اسم اهلل فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك 
سهم فحبسه، فقال رساول  وأصبنا َنْهَب إبل وغنم، فندم منها بعير فرماه رجل ب(. فُمَدى الحبشة

 (.إنم لهذه انبل أوابد كأوابد الوحش، فيذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا: )اهلل 
 ُمَعلنَمةأن تكون  الجارحةيشترط في : 

{{ ِرِح ُمَكلِِّباينَ َيْسَألَّوَنَك َماَذا ُأِحلن َلُهْم قَّْل ُأِحلن َلكَُّم الطنيَِّباتَّ َوَما َعلنْمتَّْم ِمَن ال َجاَوا }}: قال تعالى
 [4: المائد ]
ساألت النباي عان      :قاال   (الثابت في الصاحيحين  عدي بن حاتم رضي اهلل عنه حديث )

عدي بن حاتم رضي اهلل عنه فقَِّتل  هِضَرَعل، وإذا أصاب ِبكَّه َفدَِّحإذا أصاب ِب: )ال، فقالِرْعالِم
فال : ْيت َفكَّل ، قلت فين أكل ؟ قال إذا أرسلت كلبك وسَم : ؟ قال  أرسل كلبي: قلتف(. فال تأكل

: قاال  ؟فأجد معه كلبا اخار تأكل فينه لم ُيمسك عليك إنما أمسك على نفسه ، قلت أرسل كلبي 
 (.يت على كلبك ولم تسم على اآلخرسمم فينكال تأكل، ف)

 يشترط لصحة الصيد التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة: 
ساألت النباي عان      :قاال   (الثابت في الصاحيحين  ه عدي بن حاتم رضي اهلل عنحديث )

عدي بن حاتم رضي اهلل عنه فقَِّتل  هِضَرَعل، وإذا أصاب ِبكَّه َفدَِّحإذا أصاب ِب: )ال، فقالِرْعالِم
فال : إذا أرسلت كلبك وسَمْيت َفكَّل ، قلت فين أكل ؟ قال  : ؟ قال  أرسل كلبي: قلتف(. فال تأكل

: قاال  ؟فأجد معه كلبا اخار نما أمسك على نفسه ، قلت أرسل كلبي تأكل فينه لم ُيمسك عليك إ
 (.يت على كلبك ولم تسم على اآلخرسمم فينكال تأكل، ف)

 لو قتل الصيد بثقل اآللة وليس بحدها فين الصيد ال يحل: 
ساألت النباي عان      :قاال   (الثابت في الصاحيحين  عدي بن حاتم رضي اهلل عنه حديث )

عدي بن حاتم رضي اهلل عنه فقَِّتل  هِضَرَعل، وإذا أصاب ِبكَّه َفدَِّحإذا أصاب ِب): ال، فقالِرْعالِم
فال : إذا أرسلت كلبك وسَمْيت َفكَّل ، قلت فين أكل ؟ قال  : ؟ قال  أرسل كلبي: قلتف(. فال تأكل
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: قاال  ؟فأجد معه كلبا اخار تأكل فينه لم ُيمسك عليك إنما أمسك على نفسه ، قلت أرسل كلبي 
 (.يت على كلبك ولم تسم على اآلخرسمم فينكتأكل،  الف)

 إذا ُرمي الصيد بسهم ثم وقع في الماء: 
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث عدي ابن حاتم )

إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اهلل ، فين وجدته قَّتل فكل إال أن تجده قد وقع في الماء فال تأكال  
 .ري الماء قتله أم سهمك فينك ال تد

 
 ِكَتاُب اأَلْيَماِن

 
 إكثار اليمين النهي عن: 

ال : أي: قال بعل العلماء في تفسايرها [ . 19: المائد ]{{ َواْحَفظَّوا َأْيَماَنكَّْم}}: لقول اهلل تعالى
 . تكثروا األيمان، وال شك أن هذا أولى، وأسلم لإلنسان، وأبرأ لذمته

ا كان المقصود بها إثبات الحَ تكون اليمين واجبة إذ: 
ٌّ}}: قال اهلل تبارك وتعالى ٌّ ُهَو قَّْل ْإي َوَربِّي ْإننُه َلَح  [ .53: يونس]{{ َوَيْسَتن ِبُئوَنَك َأَح

 [ 3: سبأ]{{ َوَقاَل النِذيَن َكَفُروا اَل َتْأِتيَنا السماَعةَّ قَّْل َبَلى َوَربِّي َلَتْأِتَيننكَّْم}}: وقال تعالى
 [0: التغابن]{{ َزَعَم النِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعثَّوا قَّْل َبَلى َوَربِّي َلتَّْبَعثَّنم}}: قال تعالىو
 اليمين اللغو الذي يجري على لسانه بغير قصد: 

: المائاد  ]{{ ْدتُُّم اأَلْيَماَناَل ُيَؤاِخذَّكَُّم اللنُه ِباللنغ ِو ِفي َأْيَماِنكَّْم َوَلِكْن ُيَؤاِخذَّكَّْم ِبَما َعقن}}: قوله تعالى
19 ] 

أنزلت هاذه  : :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  عائشة رضي اهلل عنهاحديث ) 
 .ال واهلل، وبلى واهلل: في قول الرجل. {ال يؤاخذكم اهلل باللغو في إيمانكم}: اآلية
المات، ليقتطع بها مال امارئ  اليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها على فعل ماٍل كاذبات ع

 .مسلم ، وُسمِّيت بذلك ألنها تغمس صاحبها في النار 
: الكباائر ) :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه )

 (.انشراك باهلل، وعقوَ الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس
 :قال  أن النبي  (ت في صحيح مسلم الثاب رضي اهلل عنهأبي أمامة حديث ) 
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من اقتطع حَ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجال وإن  
 . كان شيئا يسيرا يا رسول اهلل قال وإن قضيبا من أراك

 ليس خمس:  قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )  
 المؤمن بهت و حَ بغير النفس قتل و باهلل الشرك  :  فار ك لهن

 .يقتطع بها ماالت بغير حَ  صابر  يمين ووالفرار من الزحف 
 تحريم الحلف بغير اهلل: 
أدرك عمر بن الخطااب   أن النبي  (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )

 ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمان كاان حالفاات    أال، إن اهلل: )فقال في ركب وهو يحلف بأبيه، 
 (.ليصمتأو فليحلف باهلل، 

لئن أحلف باهلل كاذبات أحب إلي مان أن أحلاف بغياره    »: قال ابن مسعود ا رضي اهلل عنه ا  
 «صادقات

قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي رضي اهلل عنهبن عمر حديث ) 
 .فقد كفر أو أشرك  من حلف بغير اهلل: 
من حلف باألمانة فليس منا : 
 :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهبريد  حديث ) 

 . من حلف باألمانة فليس منا
 من حنث مكرهات فال كفار  عليه: 

َوَقل ُبُه ُمط َمْئنٌّ ِباْنيَماِن َوَلِكْن َمْن َشاَرَح  َمْن َكَفَر ِباللنِه ِمْن َبْعِد ْإيَماِنِه ْإالن َمْن ُأك ِرَه }}: تعالىقال 
 [106:النحل]{{ ِبال كَّف ِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللنِه َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

إن اهلل تجاوز لي عن أمتاي  : قال  أن النبي ( ابن ماجه  الثابت في  صحيح حديث أبي ذر)
 . هوا عليه الخطأ والنسيان وما استكر

 من حنث ناسيا فال كفار  عليه: 
 [116: اآلية -البقر  : سور ( ]َرّبَنا اَل تََّؤاِخذ َنا ْإن نهِسيَنآ َأْو َأخ َطْأَنا: )قال تعالى

إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ  : قال أن النبي ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة )
 . والنسيان وما استكرهوا إليه 

ن حنث جاهال فال كفار  عليه م: 
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َوَلْيَس َعَلْيكَّْم ُجَناٌح ِفيَمآ َأخ َطْأتَّْم ِبِه َوَلَاِكن ّما َتَعّمَدت  قَّلَّوُبكَّْم َوَكااَن اللهاُه    : )لعموم قوله تعالى
  [5: األحزاب : سور ( ]َغفَّورات ّرِحيمات

 في الكتاب والسنة  نالجهل أخو النسياوألن 
 [116: اآلية -البقر  : سور ( ] تََّؤاِخذ َنا ْإن نهِسيَنآ َأْو َأخ َطْأَناَرّبَنا اَل: )قال تعالى

إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ  : قال أن النبي ( حديث أبي ذر الثابت في  صحيح ابن ماجة )
 . والنسيان وما استكرهوا إليه 

  وجوب الكفار  على اليمين المنعقد: 
ذَّكَّْم ِبَما َعقنْدتُُّم اأَلْيَماَن َفَكفناَرتَُّه ْإط َعاُم َعَشَرِ  َمَساِكيَن ِمْن َأْوَساِط َماا   َوَلِكْن ُيَؤاِخ}}: قوله تعالى

اَر َّ َأْيَماِنكَّْم ْإَذا تَّط ِعُموَن َأْهِليكَّْم َأْو ِكْسَوتَُّهْم َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصياُم َثاَلَثِة َأيماٍم َذْلَك َكفن
 [ .19: المائد ]{{ ف تَّْم َواْحَفظَّوا َأْيَماَنكَّْمَحَل
وإذا : قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين عبد الرحمن بن سمر  رضي اهلل عنه حديث )

 (.حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرات منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير

  رعي ألنه يمين غير ش:  الحلف بغير اهلل ال تجب به كفار: 
من عمل عمالت »  :قال  أن النبي  (ا الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهحديث عائشة ) 

 «ليس عليه أمرنا فهو رد
االستثناء في الحلف : 
 : قال  أن النبي ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة  رضي اهلل عنه حديث أبي هرير )
 «ث عليهإن شاء اهلل فال حن: من حلف على يمين فقال»
قال سليمان بان  ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

داود عليهما السالم، ألطوفن الليلة بمائة امرأ ، تلد كل امرأ  غالما يقاتل في سبيل اهلل، فقاال  
.( صف إنسانقل إن شاء اهلل، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إال امرأ  ن: لك الملك

 (.لو قال إن شاء اهلل لم يحنث، وكان أرجى لحاجته: )قال النبي 

 حكم الحنث في اليمين: 
اجعلوهاا  : ، أي[ 19: المائاد  ]{{ َواْحَفظَّوا َأْيَماَنكَّْم}}: األصل حفظ اليمين امتثاالت لقوله تعالى

 .محكمة محفوظة، وال تحنثوا فيها
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ل أن يحنث وُيَكفِّر عن يمينه ويأت الذي هو خير ، وال ُيِصر أما إذا كان الحنث خيرات فقد فاألفض
 .على اليمين 

إذا » :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  لحديث لعبد الرحمن بن سمر )
 «حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرات منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير

 :قال  أن النبي  (لثابت في الصحيحين اهرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

له عند اهلل من أن يعطي كفنارته التاي افتارل اهلل    واهلل، ألن يلجم أحدكم بيمينه في أهله اثٌم)
 (.عليه

 أي أشد إثما [ : له اثٌم]
]*[ حكم إبرار القسم : 
 إبرار المقِسم من حقوَ المسلم على المسلم إذا لم يكن فيه ضرٌر عليه: 
أمرناا رساول اهلل    :قاال   (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهالبراء بن عازب يث حد )

صلى اهلل عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعياد  المريل واتبااا الجنااز  وتشاميت    
ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السالم ونهانا عن خواتيم أو عن  وإبرار القسمالعاطس 

رب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لابس الحريار وانساتبرَ    تختم بالذهب وعن ش
 . والديباج

 أما إذا كان في ذلك ضرر عليك فين ذلك ال يلزمك: 
كما لو قال أقسم عليك باهلل العلي العظيم أن تخبرني كم مالك ؟ وكم عيالك؟ وكيف معاشارتك  

 ألهلك ؟
ال يحرم إذا َحرمم اننسان شيئات حالالت بقصد االمتناا ف: 

{ *َياَأيَُّها الننِبيُّ ْلَم تََّحرُِّم َما َأَحلن اللنُه َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَ  َأْزَواِجَك َواللنُه َغفَّوٌر َرِحيٌم }}: تعالىقال 
 [ 1، 1: التحريم]{{ َقْد َفَرَل اللنُه َلكَّْم َتِحلنَة َأْيَماِنكَّْم}

كان رساول اهلل  يشارب    :قالت (حيح البخاري الثابت في صعائشة رضي اهلل عنها حديث ) 
أيتنا دخل عليها فلتقل : عسال عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على

ال، ولكني كنت أشرب عسال عند زينب بنت : )أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير، قال: له
 (.جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، ال تخبري بذلك أحدا
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يمين على نية المستحلفال : 
لكال  بالنياات وإنماا   األعمال  إنما : ) قال أن النبي ( حديث عمر الثابت في  الصحيحين ) 

امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورساوله، ومان كانات    
 .هذا الحديثوما أعظم (  فهجرته إلى ما هاجر إليه ينكحها هجرته لدنيا يصيبها أو امرأ  

 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث ) 
 . اليمين على نية المستحلف

فليرل باهلل له حلف من : 
 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

اهلل الذي ال إله إال هو، فقال كال، و: أسرقت؟ قال: رأى عيسى بن مريم رجال يسرَ، فقال له) 
 (.امنت باهلل، وكذبت عيني: عيسى

 تحلفاوا  ال :قاال  أن النبي ( رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه  عمر ابنحديث )
 مان  فلايس  بااهلل  يرل لم من و فليرل باهلل له حلف من و فليصدَ باهلل حلف من بآبائكم

   . اهلل
]*[ انقسام على اهلل: 
ز انقسام على اهلل صادٍر عن ُحسِن ظٍن باهلل تعالى جوا: 
أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث )

فأمر رسول اهلل   إليها العفو فأبوا، فعرضوا األرش فأبوا، فأتوا رسول اهلل  وأبوا إال القصاص،
سول اهلل، أتكسر ثنية الربيع؟ ال والذي بعثاك باالحَ ال   يا ر: بالقصاص، فقال أنس بن النضر
القوم فعفوا، فقال رسول  فرضي( يا أنس، كتاب اهلل القصاص: ) تكسر ثنيتها، فقال رسول اهلل 

 (.إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره: )اهلل 

فين ذلك محبط  للعمل إن كان انقسام على اهلل صادٍر عن ُعْجٍب بالنفس وتكبٍر على عباد اهلل 
: 
 قال) :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  بن عبد اهلل جندبحديث ) 

أن ال أغفر لفالن  من ذا الذي يتألى علىم : عز وجل اهلل  ، فقالواهلل  ال يغفر اهلل لفالن  :رجل 
 (وأحبطت عملك لهإني قد غفرت 
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 أن يحلفوا االقتراا بين من أرادوا: 
عرل على قوم   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

 .أيهم يحلف: في اليمين أن يسهم بينهم فأسرعوا، فأمر،  اليمين
 
 

  باب النذر
 

 النذر المعلَ مكروه: 
 إنه: قالو  لنذرعن ا نهى النبي :قال (الثابت في الصحيحين ابن عمر رضي اهلل عنهما حديث )

 .به من البخيل  وإنما يستخرج يئات،ال يرد ش
من نذر أن يطيع اهلل فليطعه :  

َِ: )قال تعالى : األية -الحج : سور ( ]ثَّّم ل َيق ُضوا  َتَفَثُهْم َول ُيوفَّوا  نَّذَّوَرُهْم َول َيطهّوفَّوا  ِبال َبْيِت ال َعِتي
19] 

ُيوفَّوَن ِبالنهذ ِر َوَيَخاافَّوَن َيْوماات َكااَن َشاّرُه     ): ال تعالىوقد مدح اهلل تعالى الموفين بالنذر فق 
 [ 0 /اننسان ( ]ُمْسَتِطيرات

َوِمن ُهْم ّمْن َعاَهَد اللهَه َلْئْن اَتاَنا : )قال تعالى ثم إن اهلل تعالى عاقب الذين لم يوفوا بالنذر بالنفاَ
َفَلّمآ اَتاُهْم ّمن َفْضِلِه َبِخلَّاوا  ِباِه َوَتَولهاوا  ّوُهاْم     * ِحيَنِمن َفْضِلِه َلَنّصّدَقّن َوَلَنكَّوَنّن ِمَن الّصاْل

 [06،05/التوبة ]( ّمْعِرُضوَن
من ناذر أن   :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  عائشة رضي اهلل عنهاحديث ) 

 . يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه
معصية في نذر ال : 
من ناذر أن   :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  ة رضي اهلل عنهاعائشحديث ) 

 . يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه
 ال : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه   حصين بن عمرانحديث ) 

 . يمين كفار  كفارته و معصية في نذر
يجب به شيء وال النذر المباح  ال ينعقد : 
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أن النباي  رأى شايخا   : قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أنس رضي اهلل عنهحديث )
إن اهلل عن تعذيب هذا نفساه  : )قال. نذر أن يمشي. قالوا(. ما بال هذا: )يهادي بين ابنيه، قال

 . وأمره أن يركب(. لغني
نذرت أختي أن تمشي إلاى   :قال ( الثابت في الصحيحين عقبة بن عامر رضي اهلل عنهحديث )

 . لتمش ولتركب: )بيت اهلل، وأمرتني أن أستفتي لها النبي  فاستفتيته، فقال عليه السالم
بينا النبي  يخطاب، إذا  :قال (الثابت في صحيح البخاري  ماابن عباس رضي اهلل عنهحديث ) 

قعد، وال يستظل، وال ياتكلم،  أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وال ي: هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا
 . مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه: )فقال النبي . ويصوم
 من نذر ثم عجز عن الوفاء لم يجب عليه الوفاء: 

 [16/التغابن : سور ( ]َفاتهقَّوا  اللهَه َما اْسَتَطْعتَّْم: )قال تعالى
 كفاار  : قاال   أن النبي  (م الثابت في صحيح مسل رضي اهلل عنه حديث عقبة ابن عامر) 

 .  يمين كفار  النذر
 مات وعليه نذر قضاه عنه وليه: 
اساتفتى ساعد بان عبااد      :قال (الثابت في الصحيحين  ماعباس رضي اهلل عنهحديث ابن )

اقضاه  : األنصاري رسول اهلل  في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول اهلل 
 . عنها
يملكال نذر فيما ال  : 
مان حلاف   )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين ثابت بن الضحاك رضي اهلل عنه حديث )

، ومن قتال نفساه    على ملة غير انسالم فهو كما قال، وليس على ابن ادم نذر فيما ال يملك
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنات فهو كقتله، ومن قذف مؤمنات بكفر فهاو  

 . تلهكق
أن ( ما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي  رضي اهلل عنه حديث عبد اهلل ابن عمرو) 

 .ال نذر فيما ال يملك وال عتَ فيما ال يملك وال طالَ فيما ال يملك : قال  النبي 
 

 ِكَتاُب الَقَضاِء
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 خطر القضاء: 
 أن النباي  ( و الترماذي   الثابت في صحيحي أبي داوود هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث ) 

 .  سكين بغير ذبح فقد القضاء ولي من: قال 
  : قاال   أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة  رضي اهلل عنه بريد حديث )

 و الجناة  في فهو به فقضى الحَ علم رجل  :  الجنة في واحد و النار في اثنان ثالثة القضا 
 . النار في فهو الحكم في فجار الحَ عرف رجل و النار في فهو جهل على للناس قضى رجل

أن النبي ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة  رضي اهلل عنهأوفى أبي بن عبداهللحديث )
  الشيطان لزمه و عنه تخلى جار فين يجر لم ما القاضي مع اهلل : قال  . 
 المرأ  ال تكون قاضيات: 
 قوم يفلح لن:قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري عنه رضي اهلل  بكر  بيأحديث ) 

 . امرأ  أمرهم ولوا
 َوَيْحُرُم ال َقَضاُء والقاضي َغْضَباُن كثيرا: 
ال َيق ِضيمن أحد بين » :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  بكر  يأبحديث )

 «اثنين وهو غضبان
 والرشو  هي اقتطاا حَ الغير : شو  أخذ الر على القاضييحرم  : 
أن ( ما الثابت في صحيحي أباي داوود و الترماذي   رضي اهلل عنه حديث عبد اله بن عمرو) 

 . المرتشي و الراشي اهلل لعن:قال  النبي 
 يحرم على القاضي قبول الهدية: 
 : قاال   ي أن النبا  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  حديث أبي حميد الساعدي) 

 .هدايا العمال غَّلول 
عليه المدعى على اليمين و المدعي على البينة : 

 النااس  يعطى لو:قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه عباس ابنحديث )
   .  عليه المدعى على اليمين لكن و أموالهم و رجال دماء ناس الدعى بدعواهم

: قاال   أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه  عمرو ابنحديث عبد اهلل ) 
 . عليه المدعى على اليمين و المدعي على البينة
تحذير المتخاصمين من اللحن في القول : 
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إنماا أناا بشار،    ) :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أم سلمة رضي اهلل عنهاحديث )
كون ألحن بحجته من بعل، فأقضي له على نحو ماا  وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن ي

 (.أسمع، فمن قضيت له بحَ أخيه شيئات فال يأخذه، فينما أقطع له قطعة من النار

إن أناساا كاانوا    :قال  (الثابت في صحيح البخاري عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه حديث ) 
نأخذكم اآلن بما ظهر لناا  يؤخذون بالوحي في عهد رسول اهلل ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما 

من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، اهلل يحاسبه في 
 .إن سريرته حسنة: سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال

 لام  يإنا   :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  سعيد أبيحديث )  
   .  بطونهم أشَ ال و الناس قلوب على أنقب أن أؤمر
 فضل الشهاد : 
أال أنبائكم باأكبر   » :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  بكر  يأبحديث )

أال وقول الزور، أال »: فذكر انشراك باهلل وعقوَ الوالدين، وكان متكئات فجلس، فقال« الكبائر؟
 .ليته سكت : ، وكررها حتى قالوا «وشهاد  الزور
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                       كتاب الفضائل 
 
 
  

 ل العلمباب فض                              
 
 [ 43/ النحل" ]فاْسَألَّوا  َأْهَل الذِّك ِر ْإن كَّنتَّْم اَل َتْعَلُموَن : " قال تعالى 

اهلل أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولو العلم قائًما بالقسط ال إلاه إال هاو   شهد : " قال تعالى  و
 [11/ ال عمران " ] العزيز الحكيم 

 [  19/محمد" ]  لذنبك واستغفر اهلل إال إله ال أنه فاعلم "   : قال تعالى و
 . فينما شفاء العي السؤال : قال  أن النبي ( أبي داوود حديث جابر في صحيح ) 
وليس البصر بصر العين ، ولكن بصر القلوب،  لعلم نور يبصر به المرء حقائَ األمورا : 

 [ .19/الرعد"  ] أ فمن يعلم أننما أنزل إليك من ربك الحَ كمن هو أعمى : " تعالى قال 
 [ 6/سبأ " ]ويرى الذين أوتوا العلم الذي ُأنزل إليك من ربك هو الحَ : تعالى  وقال

تَّْعاَرُل ال ِفاَتُن َعَلاى ال قَّلَّاوِب      : قال  أن النبي ( في صحيح مسلم  ابت الث حذيفة حديث)
نَّك َتة   َكال َحِصيِر ُعودا ُعودا ، َفَأّي َقل ٍب ُأش ِرَبَها نَِّكَت ِفيِه نَّك َتة  َسْوَداُء ، َوَأّي َقل ٍب َأن َكَرَها نَِّكَت ِفيِه

َلى َأْبَيَل ِمث ل الّصَفا ، َفاَل َتُضّرُه ِفت َنة  َما َداَمِت الّساَماَواتَّ  َبْيَضاُء ، َحتهى َتِصيَر َعَلى َقل َبْيِن ، َع
َخُر َأْسَوُد ُمْرَبادا َكال كَّوِز ُمَجخهيا اَل َيْعِرفَّ َمْعُروفا َواَل ُين ِكُر ُمن َكرا،  ْإاله َما ُأش ِرَب َواأَلْرُل ، َواآل

 . ِمْن َهَواُه 
العلم يورث الخشية :  

 [ 11/فاطر" ] إننما يخشى اهلل من عباده العلماء : " عالى قال اهلل ت
ْإنم النِذيَن ُأوتَّوا  ال ِعل َم ِمن َقْبِلِه ْإَذا ُيت َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ْلأَلذ َقاِن ُساجمًدا َوَيقَّولَّاوَن   : " وقال تعالى 

انساراء  ] " وَن ْلأَلذ َقاِن َيْبكَّوَن َوَيِزيُدُهْم خَّشَّاوًعا  ُسْبَحاَن َربَِّنا ْإن َكاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمف ُعوالت َوَيِخرُّ
/100-109 ] 
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 العلماء هم ورثة األنبياء: 
فاسألوا أهل الاذكر  : وهم أهل الذكر ، الذين أمر الناس بسؤالهم عن عدم العلم قال اهلل تعالى  

 [43/النحل" ] إن كنتم ال تعلمون 
من سالك طريقاا   :  قال  أن النبي ( والترمذيداوود أبي حديث أبي الدرداء في صحيحي ) 

يلتمس  فيه علما سلك اهلل به طريقا من إلى  الجنة و إن المالئكة لتضع أجنحتها رضات لطالاب  
العلم و إن العالم ليستغفر له من في السموات و من في األرل حتى  الحيتان في البحر و إن 

ئر الكواكب و إن العلمااء ورثاة األنبيااء و إن    فضل العالم على العابد كفضل القمر على سا
 . العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر  األنبياء لم يورِّثوا دينارا و ال درهما إنما ورثوا

 منزلة طالب العلم: 
من جاء مسجدي هذا لم يأتاه إال  :  قال   أن النبي ( في صحيح الجامعأبي هرير   حديث )

لة المجاهد في سبيل اهلل ، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلاة  لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منز
  "الرجل ينظر إلى متاا غيره 

الدنيا ملعونة ملعون ماا  : قال   أنم رسول اهلل (  في صحيح ابن ماجة أبي هرير  حديث ) 
 .  اأو متعلم اتفيها إال ذكر اهلل وما وااله وعالم

بد كفضلي على الم على العافضل الع: قال  ي أن النب( حديث أبي أمامة في صحيح الترمذي)
 .أدناكم 
 بذل المال ، وبذل العلم: إال في أمرين  الغبطةولم يجعل اهلل : 
ال حسد : )قال  النبي أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري ) 

: فسمعه جاٌر له فقال  ناء النهار،اهلل القران فهو يتلوه اناء الليل واعلمه  رجٌل: إال في اثنتين
يهلكه في الحَ ورجل اتاه اهلل ماالت فهو  ليتني أوتيتَّ مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتَّ مثل ما يعمل ،

 ( ليتني أوتيتَّ مثل ما ُأوتَي فالٌن فعملتَّ مثل ما يعمل : ، فقال رجل 
تنبيه :  نتين وال ثالث ألن الحسد ال يحل في اث[ الغبطة] المقصود بالحسد هنا . 
ال ينقطع عمل العالم بموته ، بخالف غيره ممن يعيش ويموت : 

إال : إذا مات اننسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة : " قال   عن أبي هرير  أن رسول اهلل 
 "من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له 
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 ، فيحسن عملهبالعلم يعظم أجر المؤمن ، ويصحح نيته : 
ْإننَما الادُّن َيا    :قال  أن النبي ( حديث أبي كبشة األنماري في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

ْللنِه ِفيِه َحقًّاا  أَلْرَبَعِة َنَفٍر َعْبٍد َرَزَقُه اللنُه َماالت َوِعل مات َفُهَو َيتنِقى ِفيِه َربمُه َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َوَيْعَلُم 
الت ا ِبَأحسِن  ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه ِعل مات َوَلْم َيْرُزق ُه َماالت َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َماَفَهَذ

ماات  ل َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في األجِر َسَواٌء ،  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه َماالت َوَلْم َيْرُزق ُه ِع
َأساوِء  َفُهَو َيخ ِبطَّ في َماْلِه اَل َيتنِقى ِفيِه َربمُه َواَل َيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َواَل َيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّاا فهاو  بِ  

ِبَعَمِل فَّاَلٍن  ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل َلْم َيْرُزق ُه اللنُه َماالت َواَل ِعل مات َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َماالت َلَعِمل تَّ
 َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في الوزر َسَواٌء 

جعل العلم الحقيقي هو العلم الذي يبصر المرء بحقاائَ األماور ،     والشاهد هنا أنم النبي 
فصاحب المال إذا لم يتحَل بالعلم فيننه سيسيء التصرف فيه ، فتجده ينفقه على شهوات نفسه 

 .المنازل ، والعياذ باهلل ِبَأسوِء ، ولذلك استحَ أن يكون  ، وال يعرف شكر هذه النعمة
 بأحسان وجعل العالم يعرف قدر المال الحقيقي ، فيم ينفَ ؟ فبعلمه نوى نية صالحة فصاار  

 . المنازل ، وإن لم ينفَ 
من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين : 
به خيرا يفقهه في الدين و إنماا  من يرد اهلل : قال  أن النبي ( حديث معاوية في الصحيحين)

أنا قاسم و اهلل يعطي و لن تزال هذه األمة قائمة على أمر اهلل ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
   . أمر اهلل عز و جل 

من سار في درب العلم سهل عليه طريَ الجنة : 
مات سّهل من سلك طريقات يلتمس فيه عل: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

 .اهلل له به طريقات إلى الجنة 
من سالك طريقاا   :  قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث أبي الدرداء في صحيحي ) 

يلتمس  فيه علما سلك اهلل به طريقا من إلى  الجنة و إن المالئكة لتضع أجنحتها رضات لطالاب  
ألرل حتى  الحيتان في البحر و إن العلم و إن العالم ليستغفر له من في السموات و من في ا

فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب و إن العلمااء ورثاة األنبيااء و إن    
 . األنبياء لم يورِّثوا دينارا و ال درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر 

 طلبة العلم هم وصية رسول اهلل : 
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سيأتيكم أقوام يطلبون العلام فايذا   : قال  أن النبي ( ماجةحديث أبي سعيد في صحيح ابن )
   . مرحبا بوصية رسول اهلل و أقنوهم    : رأيتموهم فقولوا لهم 

 . علموهم : ما أقنوهم ؟ قال : قلت للحكم 
أهل العلم هم أنضر الناس وجوًها : 
نضر اهلل امارءات   :   قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث زيد بن ثابت في صحيحي )

سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه و رب حامال فقاه لايس    
 .بفقيه

 الدعاء له بالنضار  وهي النعمة والبهجة : معنى  نضمر اهلل 
 العلم يترتب عليه األجر الوفير لداللة الناس على الخير: 
من دعا إلى هدى كان له من األجار    : ال ق أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا و من دعا إلى ضاللة كان عليه من انثام  
   . مثل اثام من تبعه ال ينقص ذلك من اثامهم شيئا 

 أثنى النبي  على من أقبل على العلم تعلمات وتعليمات: 
مثل ما بعثني اهلل به مان  :   قال  أن النبي ( ن حديث أبي موسى األشعري في الصحيحي) 

الهدى و العلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكأل و العشب 
الكثير و كانت منها أخاذات  أمسكت الماء فنفع اهلل بها الناس شربوا منها و سقوا وزرعوا و 

ال تمسك ماء و ال تنبت كأل فذلك  مثل من فقاه فاي    أصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان
دين اهلل و نفعه ما بعثني اهلل به فعلم و علم و مثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل هدى اهلل 

   . الذي أرسلت به 
  طلب العلم فريضة  على كل مسلم: 
 . ل مسلم طلب العلم فريضة  على ك: قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح ابن ماجة)
العلم  سماا على التناوب: 
كنت أنا وجار : عمر قال عن  (الثابت في الصحيحين  بن عباس ا رضي اهلل عنهما ا  حديث )

لي من األنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة ، وكنا نتنااوب النازول علاى    
ي وغيره ، ذلك اليوم من الوح، ينزل يوًما ، وأنزل يوًما ، فيذا نزلت جئته بخبر  رسول اهلل 

 .وإذا نزل فعل مثل ذلك 
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 حرص النساء على تعلم الضروري من دينها: 
عن غسلها من المحايل فأمرهاا    أن امرأ  سألت النبي (  حديث عائشة في الصحيحين )

قالت كيف أتطهر بها  ؟ قال تطهاري  . قال خذيْ فرصٍة من مسٍك فتطهري بها.  كيف تغتسل 
 . فاجتبذتها إليم فقلت تتبعي بها أثر الدم .  كيف ؟  قال سبحان اهلل تطهري بها قالت . بها 
]*[ اداب طالب العلم في نفسه: 
إخالص النية هلل سبحانه وتعالى اداب طالب العلم من : 

يُموا  الّصاَلَ  َوُيْؤتَّوا  الّزَكاَ  َوَمآ ُأِمُرَوا  ْإاله ْلَيْعُبُدوا  اللهَه ُمخ ِلِصيَن َلُه الّديَن ُحَنَفآَء َوُيِق: )قال تعالى
 [5 /البينة ( ]َوَذْلَك ِديُن الَقّيَمِة

  أن النبي  ( في الصحيحين اهلل عنه رضيعمر بن الخطاب حديث )في وتدبر 
إنما األعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرتاه إلاى اهلل و رساوله    : قال  

من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأ  ينكحها فهجرته إلى ما  فهجرته إلى اهلل و رسوله و
   . هاجر إليه 

أنا أغنى الشركاِء عن : قال اهلل تعالى  - قال أن النبي ( : حديثَّ أبي هريرَ  صحيح مسلم )
 الشرك ، من عمل عمالت أشرَك فيه معي غيري تركته وشركه

قال من سممَع  سممَع اهلل باه ومان    أن النبي ( : حديثَّ جندب ابن عبد اهلل في الصحيحين )
 .ُيرائي  ُيرائي اهلل به  

قال إن اهلل تعالى ال يقبُل من العماِل إال ماا    أن النبي ( : حديثَّ أبي ُأمامة صحيح النسائي )
 كان خالصات وابتَّغَي به َوجُهُه

 علما مما  من تعلم :قال   النبي أن( وابن ماجةأبي داوود حديث أبي هرير  في صحيحي  (

 .    يبتغى به وجه اهلل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

قال  ال تعلموا العلم لتباهوا به العلمااء وال    أن النبي ( حديث جابر في صحيح ابن ماجة)  
  .تماروا به السفهاء و ال لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار

عدم االسترسال في التنعم والرفاهية  اداب طالب العلم من: 
حديث معااذ  ) .البذاذ  من انيمان : قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح بن ماجة )

   . إياك و التنعم فين عباد اهلل ليسوا بالمتنعمين : قال  أن النبي ( في صحيح الجامع
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الوقت أن يحرص على  اداب طالب العلم من َِ َِ العلم ولو بالتناوب مع زميٍل له عند ضي ِحَل
: 
وكان رجالت من األنصار إذا غااب عان رساول اهلل    : قال ( حديث عمر في صحيح البخاري)

 .  وشهدته أتيته بما يكون من رسول اهلل 
التحلي بالتواضع  اداب طالب العلم من: 
أن تواضاعوا   إن اهلل أوحى إليم :ال ق أن النبي ( حديث ِعياِل بن حمار في صحيح مسلم)

 حتى ال يفخر أحد على أحد و ال يبغي أحد على أحد

ما نقصت صدقة من مال و ماا زاد    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   في صحيح مسلم)
  .  اهلل عبدا بعفو إال عزا و ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل

 . يفعله  كان النبي : صبيان فسلنم عليهم وقال أنه مرم على ( حديث أنس في الصحيحين)
قال ُسئلت عائشةَّ رضي اهلل تعالى عنها ما كاان  ( حديث األسود بن يزيد في صحيح البخاري)

كان يكون في مهنة أهله فيذا حضرت الصاال  خارج إلاى    : في بيته ؟ قالت  يصنع النبي 
 .الصال  

، قال  ما بعث اهلل نبيا إال رعى الغنم :قال   أن النبي( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
   .ألهل مكة َ  قراريطعلى  كنت أرعاهاأصحابه وأنت ؟ فقال نعم 

ألجبت  اٍاَرأو كَّ إلى ذراٍا يتَِّعلو ُد :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
  .             لقبلت اٍاَرأو كَّ ذراٍا إليم َيِدْهو لو ُأ

تسمى العضاباء وكانات ال     كانت ناقة  لرسول اهلل  :قال ( ديث أنس في صحيح البخاريح)
ُسبقت العضباء : تَّسبَ ، فجاء أعرابي على َقُعوٍد له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فقالوا 

  .  إن حقا على اهلل تعالى أن ال يرفع شيئا من أمر الدنيا إال وضعه:  قال رسول اهلل ! 

هتنبي :    وكلما زاد تواضع طالب العلم زاد مقدار الحكمة عنده وتعلم العلم ومتاى تكبار
 قلنت حكمته ومنع العلم 

ما من ادمي إال في رأسه حكمة بيد :  قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
   . دا حكمته   : ملك فيذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته و إذا تكبر قيل للملك 

أن يكون علمه مرتكزات على الكتاب والسنة الصحيحة  اداب طالب العلم من: 
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تركت فيكم شايئين لان تضالوا    :    قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع )
   . كتاب اهلل و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا علي الحول   : بعدهما 

أال إني ُأوتيات الكتااب   : قال  أن النبي  (حديث المقدام بن معد يكرب في صحيح أبي داود)
 . ومثله معه 

يوِشاُك  : قال  أن النبي ( وزالترمذيأبي داوود حديث المقدام ابن معد يكرب في  صحيحي )
الرجُل متكئات على أريكته ُيحدثَّ بحديٍث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل فما وجدنا فياه  

من حراٍم حرممناه ، أال وإن ما حرمم رسول اهلل مثل ما حرمم  همن حالل استحللناه وما وجدنا في
 . اهلل 
أن يتبع سنة الخلفاء الراشدين المهدين اداب طالب العلم من : 
أوصايكم  : قاال   أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث العربال بن سارية في صحيحي )

فينه من يعش منكم بعدي فسايري   بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و أن أمر عليكم عبد حبشي
اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضاوا عليهاا   

   . بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فين كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة 
خالل األيام يتعهد الناس بالموعظة أن اداب طالب العلم من: 
يتخولنا بالموعظِة خالل األيام كراهة  كان النبي : قال ( ٍد في الصحيحينحديث أبن مسعو) 

 . السآمة علينا 
أن يعَظ الناس بما يستطيع ولو اية اداب طالب العلم من : 
بلغوا عني و لو اياة و  :  قال  أن النبي  ( حديث عبد اهلل ابن عمرو في صحيح البخاري) 

   . ن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثوا عن بني إسرائيل و ال حرج و م
أن يتعلم قسطات من البالغة الستمالة القلوب اداب طالب العلم من : 
 . ُأعطيت الكالم وجوامعه وخواتمه : قال  أن النبي ( حديث أبي موسى في صحيح الجامع)
تنبيه : م فين ذلك مذموم وليحذر طالب العلم من انفراط في البالغة والتقعر في الكال 
إن اهلل ُيْبِغُل : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث عبد اهلل ابن عمرو في صحيحي )

 .البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلَل الباقرِ  بلسانها 
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أن يتشدَ بلسانه ويتقعار  فاي الكاالم ويتكلاف     : معنى يتخلل بلسانه تخلل الباقر  بلسانها 
 . يلف الكالم لفات كما تلف البقر  الكأل بلسانها لفات الفصاحة ف

أن يتجنب الجدل العقيم الذي ال طائل من ورائه اداب طالب العلم من : 
ما ضل قوم بعد هدى : قال  أن النبي  ( حديث أبي أمامة في صحيحي الترمذي وابن ماجة)

   ( َخِصمون  بل هم قوٌم) كانوا عليه إال أوتوا الجدل ثم تال قوله تعالى 
أنا زعيم بيت في ربل الجنة لمن تارك   أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح أبي داود)

المراء و إن كان محقا و بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب و إن كان مازحاا و بيات فاي    
   . أعلى الجنة لمن حسن خلقه 

 . عند اهلل األلُد الَخِصم قال إن أبغل الرجال  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين) 
أن يكتب ما يتعلمه ليرجع إلى الكتابة كلما ُأشكل عليه شيء اداب طالب العلم من : 
قال كنت أكتب كَل شيء أسمُعُه من رسول اهلل ( حديث عبد اهلل ابن عمرو في صحيح أبي داود)
  أتكتُب كَل شيء ورسول اهلل : أريد حفظه فنهتني قريش  وقالت تكلم في الغضاب  بشٌر ي

إلى فيه وقال ك اكتاب   بيصبعهفأومأ  والرضا فأمسكتَّ عن الكتاب وذكرت ذلك لرسول اهلل 
 . فوالدي نفسي بيده ما يخرُج منه إال حَ 

أن ال يتجرأ على الفتيا اداب طالب العلم من : 
مه على مان  من أُُف ِتَي بغير علم كان إث: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  صحيح أبي داود)

   . أفتاه و من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه 
إذا علمه  اداب طالب العلم من ٍَ  :أن ال يمنعه هيبة الناس أن يقول بح
ال يمنعنم رجالت هيباةَّ النااس أن   : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في السلسلة الصحيحة)

ٍَ إذا علمه أو شهده أو  . سمعه  يقول بح
قرين السوءيحذر أن  اداب طالب العلم من: 
ال تصااحب إال  : قال  أن النبي ( أبي سعيد الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي حديث) 

  . مؤمنا و ال يأكل طعامك إال تقي 
على دين المرء  :قال  أن النبي ( أبي هرير  الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي حديث

   . نظر أحدكم من يخالل خليله فلي
من وقت إلى اخر تعاهد المحفوظات اداب طالب العلم من : 
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إنماا مثال   : قال  أن رسول اهلل (  الثابت في الصحيحيناهلل عنهما  رضيابن عمر حديث )
 .  صاحب القران كمثل صاحب انبل المعقلة، إن عاهد عليها، أمسكها، وإن أطلقها، ذهبت

]*[ اداب العاالم: 
ال يكتم العلم  أن لمااداب الع من: 
من سئل عان علام   : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث أبي هرير  في صحيحي )

   . فكتمه ألجمه اهلل يوم القيامة بلجام من نار 
أن يرحب بطلبة العلم لوصية النبي  لمااداب الع من  بهم: 
سيأتيكم أقوام يطلبون العلام فايذا   : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح ابن ماجة)

   . مرحبا بوصية رسول اهلل و أقنوهم    : رأيتموهم فقولوا لهم 
 أي علموهم : معنى أقنوهم *
أن يصبر عليهم في تعليم العلم وأن يغرس في قلوبهم شجر  الصبر لمااداب الع من : 
العلم بالتعلم و إنما الحلم بالتحلم و قال إنما  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)

   . ه قنَومن يتحر الخير يعطه و من يتَ الشر ُي
أن يكرر كالمه ويبينه أثناء التعليم حتى يفهم الجميع فين العقول تتفاوت لمااداب الع من : 

 كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حتى تفهم عنه و إذا أن النبي  ( حديث أنس في الصحيحين)
   . أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثا 

أن يجعل كالمه فصالت بين المعنى يفهمه كل من يسمعه  لمااداب الع من: 
فصال يفهمه كال    قالت كان كالم النبي  ( والترمذيأبي داوود حديث عائشة في صحيحي )

   . من سمعه 
السامع من سماعهأن يكون في كالمه ترتيل وتمهل ليتمكن  لمااداب الع من : 
  . ترتيل أو ترسيل   قال كان في كالم رسول اهلل ( حديث جابر في صحيح أبي داود)
الكالم في الموضوا الواحد ألن كثر  الكالم ينسي بعضه بعضات  رأن ال يكث لمااداب الع من: 
 . لهىما قل و كفى خير مما كثر و أ: قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح الجامع)
  .ُيحدِّث بحديٍث لو عاده العادُّ ألحصاه   قالت كان النبي ( حديث عائشة في صحيح مسلم)
أن يضرب لهم األمثال أثناء شرحه لهم ليقرِّب المعنى لهم  لمااداب الع من: 
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أرأيتم لو أن نهرات بباب أحدكم يغتسل فيه : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
ال يبقي من درنه شيئات ، قال فذلك مثال  : خمسات ، ما تقوُل ذلك يبقي من درنه ؟ قالوا  كل يوٍم

 . الصلوات الخمس يمحو اهلل به الخطايا 
أن ال يتسرا في الفتوى وال يكن همُّه خالص السائل وليكن همُّاه خاالص    لمااداب الع من

 :نفسه فين السالمة ال يعدلها شيء 
من أفتى بغير علم كان إثمه علاى  : قال  أن النبي  ( ح أبي داودحديث أبي هرير  في صحي)

 . من أفتاه و من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه 
مقت اهلل تعالى  أن يطبَ العلم حتى ينجو من لمااداب الع من : 
} ( َكُبَر َمق تتا ِعنَد اللنِه َأن َتقَّولَّوا َما َلا َتف َعلَّاوَن  ،  َيا َأيَُّها النِذيَن َاَمنَّوا ْلَم َتقَّولَّوَن َما َلا َتف َعلَّوَن )

 {3،1/الصف
ُيؤتى بالعالم يوم القيامة فُيلقاى فاي الناار    : قال  أن النبي ( أسامة في الصحيحين حديث)

َّ أقتا ب فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ياا   هفتندل
ن ويحك ، مالك كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت امركم بالمعروف وال فال

 .اتيه وأنهاكم عن المنكر واتيه 
قال  مثل العالم الذي يعلم النااس    أن النبي ( حديث جندب ابن عبد اهلل في صحيح الجامع)

   . الخير و ينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس و يحرَ نفسه 
قال أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرل شفاههم  أن النبي ( ديث أنس في صحيح الجامعح)

خطبااء أمتاك     : قال   ؟ يا جبريل من هؤالء   : بمقاريل من نار كلما قرضت وفت فقلت 
   . الذين يقولون ما ال يفعلون و يقرءون كتاب اهلل و ال يعملون به 

ة النساء تأسيات بالنبي أن يجعل يومات لموعظ لمااداب الع من : 
غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يومات  قال قالت النساء للنبي  ( حديث أبي سعيد في الصحيحين)

ما منكنم امرأ   تقدم : من نفسك فوعدهنم يومات لقيهنم فيه فوعظهنم وأمرهنم فكان فيما قال لهن 
 . ت امرأ   واثنين قال واثنين ثالثةت من ولدها إال كان لها حجاٌب من النار فقال
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تنبيه : ذلك فاين   ينبغي للعالم أن يعظ النساء  إذا لم يوجد من النساء من تكفيه مؤنة
وجد من النساء من تكفيه مؤنة ذلك فهو أفضل ألنه بذلك يكون قد حصل المقصود وهو الوعظ 

 الرجال للنساء ويكون قد جنب نفسه الفتنة بالنساء التي هي أضر فتنٍة على 
قال ما تركت بعدي فتنة أضر علاى الرجاال مان     أن النبي ( حديث أسامة في الصحيحين)

   . النساء 
أن ال يدخل على األمراء حتى يسلم منهم ويسلموا منه  لمااداب الع من: 
قال  من سكن البادية جفا و  أن النبي( والترمذيأبي داوود حديث ابن عباس في صحيحي )

  . غفل و من أتى السلطان افتتن  من اتبع الصيد
قال  إياكم و أبواب السلطان فيناه قاد    أن النبي ( حديث رجٍل من سليم في صحيح لجامع)

   . أصبح صعبا هبوطا 
]*[ فضل بعل العلوم التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها : 
فضل علم التوحيد : 

 {  19/محمد} ( لذنبكفاعلم أنه ال إله إال اهلل واستغفر )قال تعالى 
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن    قال رسول اهلل . قال ( حديث ابن عباس في الصحيحين)

إنك ستأتي قوما أهل كتاب فيذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل و أن محمادا   
صلوات في كل يوم  رسول اهلل فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمس

و ليلة فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم فين هم أطاعوا لك بذلك فيياك و كرائم أموالهم و اتَ دعو  المظلوم فينه لايس  

   . بينها و بين اهلل حجاب 
فضُل علم القران : 
مثل المؤمن الذي يقارأ القاران كمثال    : قال  أن النبي ( ينحديث أبي موسى في الصحيح)

األترجة ريحها طيب و طعمها طيب و مثل المؤمن الذي ال يقرأ القران كمثل التمر  ال ريح لها 
و طعمها حلو و مثل المنافَ الذي يقرأ القران كمثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مر و مثل 

 . الحنظلة ليس لها ريح و طعمها مر  المنافَ الذي ال يقرأ القران كمثل
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أيكم يحب أن يغدو كل ياوم إلاى   : قال  أن النبي ( حديث عقبة ابن عامر في صحيح مسلم)
بطحان أو إلى العقيَ فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم و ال قطع رحم فاألن  

له من ناقتين و ثالث خير لاه   يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ ايتين من كتاب اهلل خير
   . من ثالث و أربع خير له من أربع و من أعدادهن من انبل 

قال من قرأ حرفا من كتاب  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث ابن مسعوٍد في صحيحي )
ألف حارف    : حرف و لكن   { ألم   }   : اهلل فله به حسنة و الحسنة بعشر أمثالها ال أقول 

   . حرف و ميم حرف  و الم
تعدل نصف القران   { إذا زلزلت   }قال  أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيحي الترمذي)

   . تعدل ثلث القران   { قل هو اهلل أحد   } تعدل ربع القران و   { قل يا أيها الكافرون   } و 
فظ  له ماع السافرِ    قال الذي يقرأ القران وهو حا أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)

 .الكراِم البرر  والذي يقرأ القران ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران 
خرج علينا رسول اهلل ونحان نقارأ القاران وفيناا     : قال ( حديث جابر في صحيح أبي داود)

ناه  واقرؤا فكٌل حسن وسيجُئ أقواٌم يقيمونه كما ُيقام القدُح يتعجل: األعرابي واألعجمي فقال 
 .يتأجلونه وال 

قال إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواماات ويضاُع باه     أن النبي ( حديث عمر في صحيح مسلم)
 . اخرين 

قال يقاال لصااحب    أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيحي )
كنات   اقرأ و ارَ و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فين منزلتك عند اخار اياة    : القران 
   . تقرؤها 

قال الصيام و القران يشفعان للعباد   أن النبي ( حديث عبد اله بن عمرو في صحيح الجامع)
أي رب إني منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فيه يقاول    : يوم القيامة يقول الصيام 

 . رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فُيَشفنعان   : القران 
 أي فتقبل شفاعتهما : عان معنى فيشفن* 
 . قال خيركم من تعلم القران وعلمه  أن النبي ( حديث عثمان في صحيح البخاري)
رجل علماه    : قال ال حسد إال في اثنتين  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)

أوتيت مثال ماا   ليتني   : اهلل القران فهو يتلوه اناء الليل و اناء النهار فسمعه جار له فقال 
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ليتناي    : أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل و رجل اتاه اهلل ماال فهو يهلكه في الحَ فقال رجل 
   . أوتيت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل 

قال الذي يقرأ القران وهو حافظ  له ماع السافرِ     أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)
 .ان ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران الكراِم البرر  والذي يقرأ القر

 . أهال القاران أهال اهلل وخاصاته     : قاال   أن النبي ( حديث أنس في صحيح ابن ماجة)
قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل فين كاانوا فاي    أن النبي  ( حديث أبي مسعوٍد األنصاري)

هجر  فين كانوا في الهجر   القراء  سواء فأعلمهم بالسنة فين كانوا في السنة سواء فأقدمهم
سواء فأقدمهم سنا و ال يؤمنم الرجُل الرجَل في أهله و ال في سلطانه و ال يقعد في بيته علاى  

   . تكرمته إال بيذنه 
كان القراء أصحاب مجلس عمر رضاي  : قال ( حديث ابن عباس في صحيح البخاري موقوفات)

  .اهلل تعالى عنه كهوالت كانوا أم شبانات 
قال إن من إجالل اهلل إكرام  أن النبي ( والترمذيأبي داوود يث أبي موسى في صحيحي حد)

عنه و إكرام ذي السلطان المقساط   والجافي ذي الشيبة المسلم و حامل القران غير الغالي فيه
.   
يجمع بين الرجلين من قتلى أحاٍد فاي    كان النبي : قال ( حديث جابر في صحيح البخاري)

أيهم أكثر أخذات للقران فيذا ُأشير إلى أحدهما قدممه في اللحد وقال أناا  : حد ثم يقول الثوب الوا
 .شهيٌد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسملوا ولم ُيصلى عليهم 

]*[اداب قراء  القران : 

 ب ينظف فاه بالسواك فينه مطهر   للفم مرضا   للر  داب قراء  القرانمن ا: 

 . السواك مطهر   للفم مرضا   للرب : قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح النسائي)
 يستحب للقارئ أن يقرأ وهو جالس مستحضرات عظمَة من يناجيه خاشعات متذلالت بين يدي اهلل

 :تعالى ، ولو قرأ قائمات أو مضطجعات في فراشه أو غير ذلك من األحوال جاز 

َِ السمَماَواِتفي  إنم:) قال تعالى   ، لِّاُأْوْلي األل َباابِ  آلياٍت  َواأَلْرِل َواخ ِتاَلِف اللنْيِل َوالننَهاِر  َخل 
َِ السمَماَواِت  ُجنَّوِبِهْم وقعودا وعلىالنِذيَن َيذ كَُّروَن اللهَه ِقَياًما  َماا   واألرل ربناَوَيَتَفكنُروَن ِفي َخل 

 { 191،190/ال عمران}  َك َفِقَنا َعَذاَب النناِرَهذا َباِطالت ُسْبَحاَن َخَلق َت
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 .يذكر اهلل على كل أحواله   قالت كان رسول اهلل ( حديث عائشة في صحيح مسلم)
  ويجب على القارئ إذا أراد الشروا في القراء  أن يستعيذ باهلل تعالى من الشيطان الرجيم 

 { 91/النحل}( الشنْيَطاِن الرمِجيِم  اللهِه ِمَنِب استعذفالقران َفْيَذا َقَرْأَت ) لقوله تعالى 
  ينبغي له أن يحافظ على قراء  البسملة في أوِل كل سور  سوى سور  براء: 
 إذا شرا في القراء  فليكن شأنه الخشوا والتدبر وطرد الشواغل عن ذهنه: 

 َكِثيارات  اخ ِتاَلفتاا  لوجادوا فياه   َغْياِر اللهاهِ   َأَفاَل َيَتَدبمُروَن ال قَّْراَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد قال تعالى 

 {11/النساء}
 { 14/محمد }(  َأق َفالََّها َأْم َعَلى قَّلَّوٍب َأَفَلا َيَتَدبمُروَن ال قَّْراَن) وقال تعالى
 {19/ص}( َباِبِكَتاٌب َأنَزل َناُه ْإَلْيَك ُمَباَرٌك لهَيّدّبُرَوا  اَياِتِه َوْلَيَتَذكهَر ُأْولَّو األل ) وقال تعالى

تنبيه :  كان النبي  يهتم اهتمامات بالغات بتدبر القران وكان أحيانات ال يزال يردد ايةت حتى
 يصبح 

بآيٍة يرددها حتى أصابح ،   قال قام النبي ( حديث أبي ذر في صحيحي النسائي وابن ماجة)
 /المائاد   ( ]َتغ ِفْر َلُهْم َفْينهَك َأنَت ال َعِزيُز ال َحِكيُمْإن تََّعذهْبُهْم َفْينهُهْم ِعَباُدَك َوْإن : )قال تعالى اآليةو

111] 
 البكاء عند قراء  القران فين ذلك سمة عباد اهلل الصالحين: 

 { 109/انسراء } ( َوَيِخّروَن ْلألذ َقاِن َيْبكَّوَن َوَيِزيُدُهْم خَّشَّوعات) قال تعالى
 {51/مريم} ( تَّ الّرْحَمَاِن َخّروا  ُسّجدات َوُبِكّياتْإَذا تَّت َلَى َعَلْيِهْم اَيا)وقال تعالى 

 استحباب ترتيل القران: 
 {4/المزمل }( ورتل القران ترتيال) امتثاالت لقوله تعالى 

يوم فتح مكة علاى ناقتاه    قال رأيت رسول اهلل ( نحديث عبد اهلل بن المغفل في الصحيحي)
 ( يقرأ سورَ  الفتح فرجمع في قراءته

  }: يقطع قراءته اية اياة     قالت  كان رسول اهلل ( أم سلمة في صحيح الترمذي  حديث)
 . ثم يقف  { الرحمن الرحيم   }: ثم يقف   { الحمد هلل رب العالمين 

 يكره انفراط في السرعة في قراء  القران ألنها ال تسمح بالتدبر: 
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قرأت المفصل في ركعة فقاال هاذا   أن رجالت قال له لقد ( حديث ابن مسعود في الصحيحين ) 
 . كهِز الشعر إن قومات يقرؤن القران ال يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع 

 كانت عادتهم في إنشاد الشعر السرعة المفرطة ( : كهذ الشعر ) المقصود بقوله *
ستجار يستحب له أن ال يمرُّ بآية رحمة إال سأل وال بآية فيها عذاب إال ا: 
قرأ البقر  وال عمران والنساء في ركعاة ، ال   أن النبي ( حديث حذيفة في صحيح مسلم)  

 .يمر بآيِة رحمٍة إال سأل وال بآيِة عذاب إال استجار 
 استحباب قراء  القران مجتمعين: 
قال ما اجتمع قوم في بيت مان بياوت اهلل    أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة و غشايتهم الرحماة و حفاتهم     يتلون
  .  المالئكة و ذكرهم اهلل فيمن عنده

 كراهية االختالف في كتاب اهلل تعالى: 
قال اقرءوا القران ما ائتلفات علياه    أن النبي ( حديث جندب ابن عبد اهلل في الصحيحين) 

 فقوموا قلوبكم فيذا اختلفتم فيه
خالفهاا   قال سمعت رجالت قرأ ايةت سمعت من النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح البخاري)

كالكما محسن ، ال تختلفوا فينه مان كاان قابلكم    : فقال  فأخذت بيده فأتيت به رسول اهلل 
 . اختلفوا فهلكوا 

 إذا لم يخف على نفسه الرياء والعجب  استحباب الجهر بالقراء: 
قال ما أذن اهلل لشيء ماا أذن لنباي حسان     أن النبي ( ي هرير  في الصحيحينحديث أب)

  الصوت يتغنى بالقران يجهر به
 على نفسه الرياء والعجب  خافإذا  بالقراء  انسراراستحباب: 
قال الجااهر باالقران    أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث عقبة بن عامر في صحيحي )

 .    سر بالقران كالمسر بالصدقةكالجاهر بالصدقة و الم
 استحباب تحسين الصوت بالقران: 
قال ما أذن اهلل لشيء ماا أذن لنباي حسان     أن النبي ( نحديث أبي هرير  في الصحيحي) 

  .  الصوت يتغنى بالقران يجهر به
  .  قال ليس منا من لم يتغن بالقران أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
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لقد ُأتيت مزمارات من مزامير ال داود : قال له  أن النبي ( يث أبي موسى في الصحيحين حد)
 . قال  زينوا القران  أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديث البراء في صحيحي .)
فما ( والتين والزيتون)قرأ في العشاء  قال سمعت رسول اهلل ( حديث البراء في الصحيحين)

 .صوتت منه سمعت أحدات أحسن 
تنبيه :  بينت السنة الصحيحة أن أحسن الناس صوتات بالقران هو الذي إذا سمعته يقرأ

إن من أحسن النااس  قال  أن النبي  ( حديث جابر في صحيح ابن ماجة)حسبته يخشى اهلل 
 .صوتا بالقران الذي إذا سمعتموه يقرأ  حسبتموه يخشى اهلل 

نسان حسن الصوت يستحب طلب القراء  الطيبة من إ: 

اقرأ علي القران  فقلات ياا   :  قال، قال لي رسول اهلل ( حديث ابن مسعود في لصحيحين) 
 .إني أحب أن أسمعه من غيري : أقرأ عليك وعليك ُأنزل ، قال : اهلل  لرسو
 َتحريم الجدال في القران بغير ح: 
 .مراء في القران كفر ال: قال  أن النبي ( أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيح ) 
 استحباب دعاء ختم القران: 
من قرأ القران فليساأل اهلل  : قال  أن النبي ( حديث عمران بن حصين في صحيح الترمذي)

  . به فينه سيجيء أقوام يقرءون القران يسألون به الناس
]*[اداُب حملة القران : 
باستمرار حتى ال ينساه  ويجب على حامل القران أن يحافظ على تالوته ويتعاهده: 
قال  تعاهدوا القران فالذي نفسي بيده لهو أشد  أن النبي ( حديث أبي موسى في الصحيحين)

  .  تفصيا من قلوب الرجال من انبل من عقلها
 أي تفلتات    : معنى تفصيات 

يت و نسيت اية ك :قال بئسما ألحدهم أن يقول أن النبي ( حديث ابن مسعود في الصحيحين)
 . ُعقَّلها عم في ،واستذكروا القران فأنه أشدُّ تفصِّيات من صدور الرجال من النن كيت بل هو نَِّسَي
 أي عوقب بالنسيان لتفريطه فاستذكار القران : معنى بل نَِّسَي 

 ويجب عليه أن يجاهد نفسه في مراجعة القران حتى يشربه كشرب اللبن : 
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سيخرج أقوام من أمتي يشربون  قال  أن النبي  ( امعحديث عقبة ابن عامر في صحيح الج)
  .  القران كشربهم اللبن

لصدور ذلك عن عثمان رضي اهلل عنه ختم القران في يوٍم وليلة زجوا : 
أوصيكم بتقوى  قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث العربال بن سارية في صحيح )

عبد حبشي فينه من يعش منكم بعدي فسيري اختالفاا  اهلل و السمع و الطاعة و أن أمر عليكم 
كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و 

 . إياكم و محدثات األمور فين كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة
من قرأ القران في أقل  من ثالث نفي الفقه ال نفي الثواب : 
ال يفقه  :قال  أن النبي  ( والترمذيأبي داوود اهلل بن عمرو الثابت في صحيحي حديث عبد )

 .من قرأ القران في أقل  من ثالث 
وذلك لكونهاا أجماع    ينبغي لحامل القران أن يعتني بقراء  القران بالليل أكثر من النهار ،

  [6 /المزمل ( ]ّد َوط ًأ َوَأق َوُم ِقيالتْإّن َناِشَئَة اللهْيِل ِهَي َأَش: )للقلب وأثبت للحفظ لقوله تعالى

حتاى ال ينالاه بساوء أو     يجب على حامل القران أن ال يسافر بالمصحف إلى أرل العدو
 .قسم اهلل ظهر من أعان على امتهان القران بشطر كلمة _ امتهان 

 . نهى أن يسافر بالقران إلى أرل العدو    أن النبي ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
]*[ فضائل بعل السور : 
فضل سور  الفاتحة : 
أال أعلماك أعظام    قال لي رسول اهلل : قال( حديث أبي سعيد المعلي في صحيح البخاري )

سورٍ  في القران قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ بيدي ، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول 
الحمد هلل رب العلمين هي السبُع المثاني :  اهلل إنك قلت ألعلمننك أعظُم سورٍ  في القران ، قال

 .والقران العظيم الذي أوتيته 
  فضال ساور  البقار: 
قال ال تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الاذي   أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

  .ن تقرأ فيه سور  البقر  ال يدخله شيطا
فضل اية الكرسي : 
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المنذر أتادري أُي اياٍة    ايا أب قال ، قال رسول اهلل ( يح مسلم حديث أبي بن كعب في صح)
قال فضرب فاي صادري   . من كتاب اهلل معك أعظم ؟ قال قلت اهلل ال إله إال هو الحي القيوم 

 . وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر 
من قرأ اية الكرسي دبار كال صاال     قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح الجامع )
  .  كتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموتم
 فضل خواتيم سور  البقر : 
قال من قرأ بااآليتين مان اخار     أن النبي ( حديث أبي مسعوٍد األنصاري في الصحيحين )

 . سور  البقر  في ليلٍة كفتاه 

قر  من ُأعطيتَّ اآليات من اخر سور  الب: قال  أن النبي ( حديث حذيفة في صحيح الجامع )
 .كنٍز تحت العرش لم يعطها نبٌي قبلي 

فضُل سورتي البقر  وال عمران : 

اقرءوا القران فينه يأتي ياوم القياماة   : قال  أن النبي (حديث أبي أمامة في صحيح مسلم)
البقر  و ال عمران فينهما يأتيان يوم القياماة كأنهماا     : شفيعا ألصحابه اقرءوا الزهراوين 

يتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما اقارءوا ساور    غمامتان أو غيا
  .  البقر  فين أخذها بركة و تركها حسر  و ال تستطيعها البطلة

يتساءلون  فضُل سور  هود والواقعة والمرسالت وعم: 
شيبتني هود و الواقعة والمرسالت : قال  أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيح الترمذي )
 .    عم يتساءلون وإذا الشمس كورتو
فضاُل سور  الكهف : 
من حفظ عشر ايات من أول سور  : قال  أن النبي ( في صحيح مسلم  ءحديث أبي الدر دا)

  .  الكهف عصم من فتنة الدجال
من قرأ سور  الكهف في يوم الجمعاة  : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح الجامع)

  .  ور ما بين الجمعتينأضاء له من الن
من قرأ سور  الكهف ياوم الجمعاة   : قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح الجامع)

  .  النور ما بينه و بين البيت العتيَمن أضاء له 
 فضاُل ساورتي السجد  والملك: 
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وتبارك كان ال ينام حتى يقرأ ألم تنزيل السجد   أن النبي ( حديث جابر في صحيح الترمذي)
 . الذي بيده الملك 

ساور  مان    إن ؟ : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيحي )
 . الذي بيده الملك  تبارك : غَّفر له صاحبها حتى ل شفعت القران  ثالثون اية 

ب سور  تبارك هي المانعة من عذا  : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح الجامع)
  .  القبر
فضاُل سور  الزلزلة : 

تعدل نصف القاران    { إذا زلزلت   }قال  أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيح الترمذي)
  .  تعدل ثلث القران  { قل هو اهلل أحد   } تعدل ربع القران و   { قل يا أيها الكافرون   } و 
 فضاُل ساور  الكافرون: 
قال ياا     } تعدل نصف القران و   { إذا زلزلت   }   (ترمذيحديث ابن عباس في صحيح ال)

 . تعدل ثلث القران  { قل هو اهلل أحد   } تعدل ربع القران و   { أيها الكافرون 
اهلل علمني شايئات   لفقال يا رسو أن أتى النبي ( حديث فرو  بن نوفل في صحيح الترمذي )

عند منامك فينها براء  من   { قل يا أيها الكافرون   } اقرأ : أقوله إذا أويتَّ إلى فراشي فقال 
 .   الشرك
 فضاُل الُمَعوِّذات: 
و   { قال هاو اهلل أحاد      }: قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن خبيب في صحيح الجامع)

  .  المعوذتين حين تمسي و حين تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء
فضاُل ساور  انخالص : 
تعدل   { قل هو اهلل أحد   }: قال  أن النبي ( عيٍد الخدري في صحيح البخاريحديث أبي س)

 .ثلث القران 
قل هو اهلل أحد   } من قرأ : قال  أن النبي ( حديث معاذ بن أنس الجهني في صحيح الجامع)
       .  عشر مرات بنى اهلل له بيتا في الجنة  { 

]*[  فضاُل علام السانة : 
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قال تركت فيكم شيئين لن تضالوا بعادهما    أن النبي ( ير  في صحيح الجامعحديث أبي هر)
  .  كتاب اهلل و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا عليم الحول  : 
يوشك الجل : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث المقدام بن معد يكرب في صحيحي )

بيننا وبينكم كتاب اهلل فما وجدنا فياه مان   متكئًأ على أريكته ُيحدمث بحديٍث من حديثي فيقول 
 . وإن ماحرمم رسول اهلل مثل ما حرمم اهلل  دنا فيه من حراٍم حرممناه ، أالحالٍل استحللناه وما وج

قال أال وإني ُأوتيات القاران    أن النبي ( حديث المقدام بن معد يكرب في صحيح أبي داود)
 .ومثله معه 

ر اهلل امرءا سامع  نضمقال  أن النبي (والترمذيأبي داوود حي حديث زيٍد بن ثابت في صحي)
 منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه و رب حامل فقه ليس بفقيه

 .  
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو :  قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح مسلم)

 .رد 
 .من عمل عمالت ليس عليه أمرنا فهو رد : قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح مسلم )
فضاُل علم الفقه  : 
من يرد اهلل به خيرا يفقهه فاي الادين و   : قال  أن النبي ( حديث معاوية في الصحيحين ) 

إنما أنا قاسم و اهلل يعطي و لن تزال هذه األمة قائمة على أمر اهلل ال يضرهم من خالفهم حتى 
 . هلل عز و جليأتي أمر ا

فضاُل علم الهدي واآلداب : 
السمتَّ الصالح والهدي الصالح  و : قال  أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيح أبي داود)

  .  االقتصاد جزء من خمسٍة  و عشرين جزءا من النبو 
 حسن الهيئِة في الدين : معنى السمت الصالح 
 األدب : معنى الهدي الصالح  

]*[ اآلداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها وهاك بعل: 
 أهمية ضبط اللساان: 
قلت يا رسول اهلل ما النجاا  ؟  : قال  أن النبي ( حديث عقبة بن عامر في صحيح الترمذي )

 . قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك 
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صبح ابن ادم فين األعضاء كلها إذا أ :قال  أن النبي ( حديث أبي سعيٍد في صحيح الترمذي)
اتَ اهلل فينا فينما نحن بك فاين اساتقمت اساتقمنا و إن اعوججات       : تكفر اللسان فتقول 

   .  اعوججنا
قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضاوان   أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)

ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال يلقي لهاا   اهلل ال يلقي لها باال يرفعه اهلل بها درجات و إن العبد
  .  باال يهوي بها في جهنم

قال من يضمن لي ما بين لحييه و ما باين   أن النبي ( حديث سهل بن سعد في الصحيحين )
  .  رجليه أضمن له الجنة

سئل عن أكثر ماا يادخل    أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة )
وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ؟ قال الفم ، تقوى اهلل وحسن الخلَ : نة ؟ قال الناس الج
 . والفرج 

قال قلت يا رسول اهلل أخبرني بعمٍل ُيادخلني  ( حديث معاذ في صحيحي الترمذي وابن ماجة )
الجنة ويباعدني من النار ؟ قال لقد سألتني عن عظيم و إنه ليسير على من يساره اهلل علياه   

د اهلل ال تشرك به شيئا و تقيم الصال  المكتوبة و تؤتي الزكا  المفروضة و تصوم رمضان تعب
الصوم جنة و الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفائ    ؟ أال أدلك على أبواب الخير ؛ و تحج البيت 

أال أخبرك برأس األمر  وعموده و ذرو  سانامه  ؛ الماء النار و صال  الرجل في جوف الليل 
  ؟ أال أخبرك بمالك ذلك كله ؛ و ذرو  سنامه الجهاد   األمر انسالم و عموده الصالرأس   ؟ 

  ؟ و إنا لمؤاخذون بما نتكلم به   ! يا نبي اهلل   : قال  -و أشار إلى لسانه  -كف عليك هذا 
 .  و هل يكب الناس في النار على وجوههم إال حصائد ألسنتهم  ! ثكلتك أمك يا معاذ   : قال 

 ِقوامه أي ما يقوم به كله : عنى ِمالك ذلك م*
ليس المؤمن بالطعان و ال اللعان و : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح الترمذي)

   . ال الفاحش و ال البذيء 
َالتحلي بفضيلة حسن الخل : 

ٍَ َعِظيٍم: )قال تعالى مثنيات على نبيه     [4: اآلية - القلم: سور ( ]َوْإنهَك َلَعَلَى خَّلَّ
 . أحسن الناس خلقات  كان رسول اهلل : قال ( حديث أنس في الصحيحين)
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إلى المدينة أخذ أبو طلحة بيادي إلاى    قال لما قدم رسول اهلل ( حديث أنس في الصحيحين)
فخدمتاه فاي الحضار    : فقال يا رسول اهلل إن أنسات غالٌم كيٌس فليخدمك ، قال  رسول اهلل 

ما قال لي لشيٍء صنعته لم صنعت هذا هكذا وال لشيء لم أصنعه ْلَم َلْم تصانع  والسفر فواهلل 
 . هذا هكذا 

البر حسن الخلَ و انثم ماا  : قال   أن النبي ( في صحيح مسلمحديث النواس ابن سمعان )
  .  حاك في صدرك و كرهت أن يطلع عليه الناس

سول اهلل فاحشاات وال متفحشاات وكاان    قال لم يكن ر( حديث عبد اهلل بن عمرو في الصحيحين)
 . إن من خياركم أحسنكم أخالقات : يقول 

  .  إنما بعثت ألتمم صالح األخالَ: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
 ما من شيء أثقال  :قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود في صحيحي  ءحديث أبي الدر دا)

 . َ ، فين اهلل ُيْبِغُل الفاحَش البذيء لفي الميزان من حسن الخ
إن المؤمن ليدرك بحسن الخلَ درجة  :قال  أن النبي ( في صحيح أبي داود  ئشة حديث عا)

  .  القائم الصائم
عن أكثار ماا    سئل رسول اهلل  :قال ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة)

حسن الخلَ ، وسئل عن أكثر ما ُيدخل الناس الناار ؟  تقوى اهلل و: ُيدخل الناس الجنة ؟ قال 
 . فقال الفم والفرج 

 إن من أحبكم إلي و أقربكم مني مجلسات  :قال  أن النبي  ( حديث جابر في صحيح الترمذي)
ياوم القياماة    مجلساات   أبغضكم إلي و أبعادكم مناي   من  يوم القيامة أحاسنكم أخالقا و إن

 قد علمنا الثرثارون والمتشدقون  يا رسول اهلل  : لمتفيهقون قالوا الثرثارون و المتشدقون و ا
  .  المتكبرون  : قال   ؟ ما المتفيهقون ف
 كثيري الكالم : معنى الثرثارون *
ََّ على الناس في الكالم ويبذو عليهم : معنى المتشدقون *  الذي يتشدم
زعيم بيت في ربل الجنة لمان   أنا:قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح أبي داود)

ترك المراء و إن كان محقا  ، و بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب و إن كان مازحاا  ، و  
   . بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه 

 ترويل النفس على حسن الخلَ ، فينه من يتحر الخير يعطه: 
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علام باالتعلم و إنماا الحلام     إنما ال: قال  أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
  .  بالتحلم و من يتحر الخير يعطه و من يتَ الشر ُيّوقنه

 . إن تصدَ اهلل يصدقك : قال  أن النبي (  حديث شداد بن أوس في صحيح النسائي )
يمكن اكتساب حسن الخلَ عن طريَ مصاحبة أهل الخير والصالح : 
المرء علاى ديان   : قال  أن النبي ( رمذي والتأبي داوود حديث أبي هرير   في صحيحي )

 . أخيه فلينظر أحدكم من يخالل 
ال تصاحب إال مؤمناا و  :قال أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث أبي سعيد في صحيحي )

   . ال يأكل طعامك إال تقي 
 ويمكن اكتساب حسن الخلَ أيضات بالتضرا إلى اهلل تعالى بأن يمنم عليك بهذه النعمة: 

اللهم كما حسنت خلقي فحسان  :قال  أن النبي (  حديث ابن مسعود في صحيح الجامع)    
   . خلقي 
 التحلي بفضيلة الَسْمِت الصالح : 
الصاالح والهادي الصاالح    السمت :قال  أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيح أبي داود)

   . و عشرين جزءا من النبو   خمسٍةقتصاد جزء من واال
لي بفضيلتي الِحلِم واألنا التح : 
إن فيك لخصلتين  :ألشج عبد القيس  :قال   أن النبي ( في صحيح مسلمحديث ابن عباس )

  .  الحلم و األنا   : يحبهما اهلل تعالى 
التؤد  في كل شيء خير إال :قال  أن النبي ( صحيح أبي داودحديث سعد بن أبي وقاص في )

  .  في عمل اآلخر 
 . التأني من اهلل والعجلة من الشيطان : قال  أن النبي (  أنس في صحيح الجامع حديث) 
َالتحلي بفضيلة الرف : 
 . من ُيحرم الرفَ ُيحرم الخير  :قال   أن النبي ( في صحيح مسلمحديث جرير ابن عبد اهلل )
 زاناه وال  إال إن الرفَ ال يكون في شيٍء: قال   أن النبي ( في صحيح مسلمحديث عائشة )

 . ينزُا من شيٍء إال شانه 
َ  يحاب الرفاَ    يا عائشاة إن اهلل ر : قال   أن النبي ( في صحيح مسلمحديث عائشة ) فيا

 . ويعطي على الرفَ ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه 
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التحلي بفضيلة احتمال األذى : 

ول اهلل إن لي قرابةت أصلهم ويقطعوني أن رجالت قال يا رس( صحيح مسلم حديث أبي هرير  في)
 ُمِهفُِّسلئن كنت كما قلت فكأنما تَّ :وُأحِسن إليهم وُيِسيئون إليم وأحلُم عنهم ويجهلون عليم فقال 

  .  و ال يزال معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على ذلك الملن
التحلي بفضيلة العفو وانعرال عن الجاهلين : 

  [199: اآلية -األعراف : سور ( ]ل َعف َو َوْأُمْر ِبال ُعْرِف َوَأْعِرْل َعِن ال َجاِهِليَنخَِّذ ا: )قال تعالى
  [15: اآلية -الحجر : سور ( ]َفاْصَفِح الّصف َح ال َجِميَل: )قال تعالى و
النور : سور ( ]ُه َغفَّوٌر ّرِحيٌمَول َيْعفَّوا  َول َيْصَفُحَوا  َأاَل تَِّحّبوَن َأن َيغ ِفَر اللهُه َلكَّْم َوالله: )قال تعالى و
  [11: اآلية -
ال عمران : سور ( ]َوال َكاِظِميَن ال َغْيَظ َوال َعاِفيَن َعِن النهاِس َواللهُه ُيِحّب ال ُمْحِسِنيَن: )قال تعالى و
  [134: اآلية -
  [43: اآلية -الشورى : ر سو( ]َوَلَمن َصَبَر َوَغَفَر ْإّن َذْلَك َلِمْن َعْزِم االَُّموِر: )قال تعالى و
هل أتى عليك يوٌم كان أشد من أحد  أنها قالت لرسول اهلل ( حديث عائشة في الصحيحين )  
و كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي علاى   ما لقيت ،  لقد لقيت من قومك ؟ 

موم على وجهاي فلام   الل فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت و أنا مهبن عبد كَّ ليا ليابن عبد 
أستفَ إال و أنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فيذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فيذا فيها جبريل 

إن اهلل قد سمع كالم قومك لك و ما ردوا عليك و قد بعث إليك ملاك الجباال     : فناداني فقال 
فقال ذلك فما شئت إن   ! لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد 

بل أرجو أن يخرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده ال   : شئت أطبَ عليهم األخشبين قلت 
   .  يشرك به شيئا

 الجبالن المحيطان بمكة ، واألخشب الجبل الغليظ  األخشبينمعنى  
ا زاد اهلل ما نقصت صدقة من مال و م:قال   أن النبي ( في صحيح مسلمحديث أبي هرير  )

  .  عبدا بعفو إال عزا و ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل
 ُهيحكي نبيات ضربه قوُم كأني أنظر إلى رسول اهلل  : قال ( حديثا ابن مسعود في الصحيحين)

 . اللهم اغفر لقومي فينهم ال يعلمون : الدم عن وجهه ويقول  حفأدَموه وهو يمس
التحلي بالصامت وقلِة الكالم : 
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 .  من صمت نجا : قال أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح الترمذي)
طويال الصامت قليال     قال كان رساول اهلل  ( حديث جابر بن سمر  في صحيح الترمذي )

 . الضحك 
 . ُيحدِّث بحديٍث لو عدمه العادُّ ألحصاه   قالت كان النبي ( حديث عائشة في صحيح مسلم )
 .   رحم اهلل امرءات تكلم فغنم أو سكت فسلم : قال  أن النبي ( حيح الترمذيحديث أنس في ص)
َالتحالي بالصاد : 

 ( 119/التوبة ( )َيَاَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اتهقَّوا  اللهَه َوكَّونَّوا  َمَع الّصاِدِقيَن ) قال تعالى
 نة  والصدَ يهدي إلى البر الذي هو جوامع الخير ، والبر يهدي إلى الج

عليكم بالصدَ فين الصدَ يهادي إلاى   : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعوٍد في الصحيحين)
البر و إن البر يهدي إلى الجنة و ما يزال الرجل يصدَ و يتحرى الصدَ حتى يكتب عناد اهلل  
صديقا و إياكم و الكذب فين الكذب يهدي إلى الفجور و إن الفجور يهدي إلى النار و ما يازال  

  .  ل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذاباالرج
تحلية اللسان بقراء  القران وحفظه : 
أيكم يحب أن يغدو كل ياوم إلاى   : قال  أن النبي ( حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم )

بطحان أو إلى العقيَ فيأتي منه بناقتين كوماوين  في غير إثم و ال قطع رحم فألن يغدو أحدكم 
المسجد فيتعلم أو يقرأ ايتين من كتاب اهلل خير له من ناقتين و ثالث خير له من ثاالث و  إلى 

  .  أربع خير له من أربع و من أعدادهن من انبل
من قرأ حرفاا مان   : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث ابن مسعوٍد في صحيحي )

ألاف    : حرف و لكن   { ألم   }   : ول كتاب اهلل فله به حسنة و الحسنة بعشر أمثالها ال أق
  .  حرف و الم حرف و ميم حرف

 والقران يرفع صاحبه في الدنيا واآلخر  *
قال إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقوامات ويضاع باه    أن النبي ( حديث عمر في صحيح مسلم) 

 اخرين
يقال لصااحب  : ال ق أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيحي )

اقرأ و ارَ و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فين منزلتك عند اخار اياة كنات      : القران 
  .  تقرؤها
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مثل الذي يقرأ القران و هو حافظ  لاه  ماع   : قال  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)
  .  يد  فله أجرانالسفر  الكرام البرر  ومثُل الذي يقرأ القران ويتعاهده و هو عليه شد

اقرءوا القران فينه يأتي ياوم القياماة   : قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح مسلم)
البقر  و ال عمران فينهما يأتيان يوم القياماة كأنهماا     : شفيعا ألصحابه اقرءوا الزهراوين 

رءوا ساور   غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما اقا 
  .البقر  فين أخذها بركة و تركها حسر  و ال تستطيعها البطلة 

الصيام و القاران يشافعان   : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح الجامع )
أي رب إني منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فياه    : للعبد يوم القيامة يقول الصيام 

  .  نعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفنعانرب م  : يقول القران 
تحلياة اللساان بالذكار : 

 (َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اذ كَُّروا  اللهَه ِذك رات َكِثيرات ، َوَسّبُحوُه ُبك َر ت َوَأِصيالت )قال تعالى 
 [41،  41:األحزاب ] 
 مالئكة يطوفون في الطرقات  إن هلل؟    : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

هلماوا إلاى حاجااتكم فيحفاونهم       : يلتمسون  الذكر فيذا وجدوا قوما يذكرون اهلل تناادوا  
فيقولاون    ؟ ما يقول عبادي   : بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم و هو أعلم منهم 

ال و   : فيقولاون    ؟ هل رأوني   : يسبحونك و يكبرونك و يحمدونك و يمجدونك فيقول   : 
لو رأوك كانوا أشد لك عباد  و أشاد    : فيقولون   ؟ كيف لو رأوني   : اهلل ما رأوك فيقول 

يسألونك الجناة فيقاول     : فيقولون   ؟ فما يسألوني   : لك تمجيدا و أكثر لك تسبيحا فيقول 
  ؟ فكيف لو أنهم رأوها   : ال و اهلل يا رب ما رأوها فيقول   : فيقولون   ؟ و هل رأوها   : 

  : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا و أشد لها طلبا و أعظم فيها رغبة قال   : فيقولون 
ال و اهلل ياا    : فيقولون   ؟ هل رأوها   : من النار فيقول اهلل   : فيقولون   ؟ فمم يتعوذون 

رأوها كانوا أشد منهاا فارارا و   لو   : فيقولون   ؟ فكيف لو رأوها   : رب ما رأوها فيقول 
فيهم فاالن    : فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من المالئكة   : أشد لها مخافة فيقول 

  .  هم الجلساء ال يشقى بهم جليسهم  : فيقول   ! ليس منهم إنما جاء لحاجة 
الاذي ال  قال مثل الذي يذكر رباه و  أن النبي ( حديث أبي موسى األشعري في الصحيحين)

 . يذكر ربه مثل الحي والميت 
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قال اهلل تعالى أنا عند ظن عبادي باي   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
وأنا معه إذا ذكرني ، فين ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في مأٍل ذكرته فاي  

إن تقرب إليم ذراعا تقربت إليه باعا مٍل خيٌر منهم ، وإن تقنرب إليم  شبرا تقربت إليه ذراعا و
 .و إن أتاني مشيا أتيته َهْرَوَلةت 

سابَ الُمَفاِردون ، قاالوا وماا     : قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )
 . المفردون؟ قال الذاكرين اهلل كثيرات والذاكرات 

 .على كِل أحيانه اهلل يذكر اهلل   كان رسول : قالت ( حديث عائشة في صحيح مسلم )
ما اجتمع قوم في بيت مان بياوت     و: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

اهلل يتلون كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفاتهم  
 .  المالئكة و ذكرهم اهلل فيمن عنده

ما من قوم يقومون من مجلاس  : قال  لنبي أن ا( أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيح )
  .  حسر   لهمحمار و كان  جيفِة ال يذكرون اهلل تعالى فيه إال قاموا عن مثِل

أال أنبائكم بخيار   قاال    أن النباي  ( في صحيحي الترمذي وابن ماجة ءحديث أبي الدر دا)
إنفاَ الاذهب و الاورَ و   لكم من  أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفعها في درجاتكم و خيٌر

ذكار   : قالوا بلى ، قال   ؟ ا عدوكم فتضربوا أعناقهم و يضربوا أعناقكم لكم من أن تلقْو خيٌر
  .  اهلل
 ذكر االستيقاظ من الناوم: 

باسامك اللهام   : إذا أوى إلى فراشه قال  قال  كان النبي  ( حديث حذيفة في الصحيحين )
 .أماتنا وإليه النشور  الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما: أموت وأحيا ، وإذا استيقظ قال 

 الذكر عند لبس الثوب: 
من أكل طعاما ثام   :قال  أن النبي ( حديث معاذ بن أنس الُجَهني في صحيح السنن األربعة )

الحمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام و رزقنيه من غير حول مني و ال قو  غفر له ماا    : قال 
الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه من غير حول مني   : و من لبس ثوبا فقال  تقدم من ذنبه

  .  و ال قو  غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر
ذكر لبس الثوب الجديد : 
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كان إذا استجد ثوباا  : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث أبي سعيد في صحيحي )
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أساألك مان     : اء ثم يقول سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رد

  .  خيره و خير ما صنع له و أعوذ بك من شره و شر ما صنع له
الدعاء لمن لبس ثوبات جديدا : 
ثوبك : رأى على عمر قميصات أبيضات فقال  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح ابن ماجة )

  .البس جديدا و عش حميدا و مت شهيدا : ، قال هذا غسيٌل أم جديد ؟ قال ال بل غسيل 
الذكر عند دخول الخالء : 

ستر ما بين أعين الجن و عورات بناي  : قال  أن النبي ( حديث علي الترمذي وابن ماجة )
   .  بسم اهلل  : ادم إذا دخل أحدهم الخالء أن يقول 

اللهم إني أعوذ بك مان    : ل كان إذا دخل الخالء قا أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين)
 .   و الخبائث ثَُّبالخَّ
الذكر بعد الخروج من الخالء : 

كان إذا خرج من الغائط قاال   أن النبي  (والترمذي أبي داوود حديث عائشة في صحيحي )
  . كغفران  : 
الذكر قبل الوضوء : 

من ال وضوء لاه و ال  ل ال صالَ : قال  أن النبي ( أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيح )
  .  وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل عليه

الذكر بعد الفراغ من الوضوء : 
 يبلاغ أو يسابغ   توضاأ ف ما من أحاٍد ي ؟  : قال  أن النبي ( حديث عمر في صحيح مسلم )

 أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رساوله يقول الوضوء ثم 
  . من أيها شاء  يدخل ثمانية ال أبواب الجنة  لهفتحت  إال 
من توضأ فأحسن الوضوء ثام  : قال  أن النبي ( الترمذي أبي داوود حديث عمر صحيحي ) 

أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أن محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من   : قال 
  .  نية أبواب الجنة يدخل من أيها شاءالتوابين و اجعلني من المتطهرين فتحت له ثما

الذكر عند الخروج من المنزل : 
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إذا خرج الرجل من بيتاه  : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث أنس في صحيحي )
حسبك قاد هاديت و     : بسم اهلل توكلت على اهلل ال حول و ال قو  إال باهلل فيقال له   : فقال 

كيف لك برجل قد هدي و كفي و   : الشيطان فيقول له شيطان اخر  كفيت و وقيت فيتنحى له
  .   ؟ وقي 

من بيتي قاط إال رفاع    ما خرج النبي : قالت ( حديث أم سلمة في صحيح السنن األربعة )
اللهم إني أعوذ بك أن َأضَل أو ُأضل أو َأزلن أو ُأزلن أو َأظلم أو ُأظلام  : َطْرَفه إلى السماء فقال 

 .  هل أو ُيْجَهَل عليم أو َأج
الذكر عند دخول المنزل : 

إذا ولج الرجل بيته فليقال  : قال  أن النبي ( حديث أبي موسى األشعري في صحيح الجامع )
اللهم إني أسألك خير المولج و خير المخرج باسم اهلل ولجنا و باسم اهلل خرجنا و على اهلل   : 

  .  ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله
الذكر عند دخول المسجد : 

  : كان إذا دخال المساجد قاال     أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح أبي داود)
 يذا قال ذلكف  : أعوذ باهلل العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم و قال 

  .  سائر اليوم يظ منِفُح قال الشيطان 
 إذا دخل المسجد قال  قالت كان رسول اهلل ( مذي وابن ماجة حديث فاطمة في صحيحي التر)
بسم اهلل و السالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أباواب رحمتاك و إذا     : 

  .  بسم اهلل و السالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب فضلك:  خرج قال
ذكر الخروج من المسجد : 

إذا دخل المسجد قال   قالت كان رسول اهلل ( يث فاطمة في صحيحي الترمذي وابن ماجة حد)
بسم اهلل و السالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أباواب رحمتاك و إذا     : 

 بسم اهلل و السالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب فضلك  : خرج قال 

 .  

كاار األذانأذ : 
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قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثال ماا يقاول     أن النبي ( حديث أبي سعيد في الصحيحين )
 المؤذن

كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتاى   أن النبي ( حديث معاوية في صحيح الجامع )
  .  ال حول و ال قو  إال باهلل  : حي على الصال  حي على الفالح قال   : إذا بلغ 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قال  أن النبي ( بن عمرو في صحيح مسلم  حديث عبد اهلل)
يقول ثم صلوا علي فينه من صلى علي صال  صلى اهلل عليه بها عشارا ثام سالوا اهلل لاي     
الوسيلة فينها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل و أرجوا أن أكون أنا هاو فمان   

أن النباي  ( حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم ) .له الشفاعة لي الوسيلة حلت سأل 
  أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لاه و أشاهد أن     :  لنداء من قال حين يسمع اقال

محمدا عبده و رسوله رضيت باهلل ربا و بمحمد رسوال و بانسالم دينا غفر اهلل له ما تقدم من 
  .  ذنبه

اللهم رب   : من قال حين يسمع النداء : قال  أن النبي ( حديث جابر في صحيح البخاري )
هذه الدعو  التامة و الصال  القائمة ات محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذي 

  .  يوم القيامة يشفا عتوعدته حلت له 
قال ال ُيَرُد الادعاء باين األذان    أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث أنس في صحيحي )

 . وانقامة 
]*[ األذكار داخل الصال : 
 دعاااء االستفتااح: 

  : كاان إذا اساتفتح الصاال  قاال         :قال ( حديث أبي سعيد في صحيح السنن األربعة ) 
  .  سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و ال إله غيرك

يسكت بين التكبير وباين القاراء     قال كان رسول اهلل ( الصحيحين حديث أبي هرير  في )
إسكاتةت ُهَنيهَة فقلت بأبي وأمي يا رسول اهلل إسكاتك بين التكبير والقراء  ما تقول ؟ قال أقول 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرَ والمغرب ، اللهم نقني مان الخطاياا   : 
 . يل من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد كما ُينقى الثوب األب

ذكار الركاوا : 
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يكثر أن يقول في ركوعاه وساجوده    قالت كان رسول اهلل ( حديث عائشة في الصحيحين )
 . سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي 

وٌح سابُّ : كان يقول في ركوعه وساجوده   أن رسول اهلل ( حديث عائشة في صحيح مسلم )
 . قدوٌس رُب المالئكة والروح 

ذكار  الرفع من الركوا : 

فلما رفاع   قال كنا نصلي وراء النبي ( حديث رفاعَة بن رافٍع الُزرقي في صحيح البخاري )
رأسه من الركعة قال سمع اهلل لمن حمده قال رجٌل وراءه ربنا ولك الحمد حمدات كثيارات طيباات   

رأيات بضاعةت وثالثاين ملكاات     : من المتكلم ؟ قال أنا ، قال : ل مباركات فيه ، فلما انصرف قا
 . يبتدرونها أيهم يكتبها أول 

: إذا رفع رأسه من الركوا قاال   قال كان رسول اهلل ( حديث أبي سعيٍد في صحيح مسلم )
ربنا لك الحمد ملئ السموات واألرل وما بينهما وملئ ما شيءت من شيء بعد ، أهل الثنااء  

َّ ما قال العبد وكلنا لك عبد ، اللهم ال مانع لما أعطيت وال ُمعطي لماا منعات وال   والمجد أ ح
 . ينفع ذا الجد منك الجد 

ذكار الساجود : 

يكثر أن يقول في ركوعاه وساجوده    قالت كان رسول اهلل ( حديث عائشة في الصحيحين )
 . سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي 

سابُّوٌح  : كان يقول في ركوعه وساجوده   أن رسول اهلل ( م حديث عائشة في صحيح مسل)
 . قدوٌس رُب المالئكة والروح 

نالذكار بين الساجد تي : 

رب  نكان يقول بين السجد تاي  أن النبي ( والنسائي أبي داوود حديث حذيفة في صحيحي )
 . اغفر لي رب اغفر لي 

 نكان يقول بين السجد تاي   النبي أن ( والترمذي أبي داوود حديث ابن عباس في صحيح )
 . اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني 

الذكر بعد التشهد األخير وقبل التسليم : 
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فاي   هعلمني دعاءات أدعو با  أنه قال لرسول اهلل ( حديث أبي بكٍر الصديَ في الصحيحين )
ر الذنوب إال أنت ، فاغفر لي مغفر ت قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمات كثيرات وال يغف: صالتي قال 

 .من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 
قال كان رسول اهلل إذا قام إلى الصال  يكون من اخر ما يقول ( حديث علٍي في صحيح مسلم )

اللهم اغفر لي ما قدممت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت : بين التشهد والتسليم 
 . م به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت وما أنت أعل

 أذكار ختاام الصال : 

و اهلل إناي    ! ياا معااذ   : قال  أن النبي ( والنسائي أبي داوود حديث معاذ في صحيحي )
اللهم أعني على ذكرك و شكرك   : ألحبك أوصيك يا معاذ ال تدعن في دبر كل صال  أن تقول 

  .  و حسن عبادتك
أن أقارأ   قال أمرني رسول اهلل ( والترمذي أبي داوود يث عقبة بن عامر في صحيحي حد)

 . الُمَعوِّذات دبر كل صال  
ال : إذا انصرف من الصال  قال  قال كان النبي ( حديث عبد اهلل بن الزبير في صحيح مسلم )

ير ، ال حول وال قو  إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد
إال باهلل ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضُل وله الثناء الحسن ، ال إلاه إال اهلل  

 . مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
من سبح اهلل في دبر كل صال  ثالثا و : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

ثالثا و ثالثين و كبر اهلل ثالثا و ثالثين فتلك تسع و تساعون و قاال تماام     ثالثين و حمد اهلل
له الملك و له الحمد و هو على كل شايء قادير    ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  : المائة 

  .  غفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر
ال إلاه إال اهلل  :   مكتوبة يقول في دبر كل صال كان النبي ( حديث المغير  في الصحيحين ) 

وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم ال مانع لما أعطيات  
 .  وال معطي لما منعت وال ينفُع ذا الجد منك الجد 

أذكاار الصاباح والمساااء : 

ا وأمساى  أمساين : إذا أمسى قاال   كان النبي : قال ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم )
وال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو علاى كال   ، الملك هلل والحمد هلل 
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شيء قدير ، ربِّ أسألك خيَر ما في هذه الليلة وخيَر ما بعدها وأعوذ بك من شر هاذه الليلاة   
ر وشِر ما بعدها ، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عاذاب فاي الناا   

 . أصبحنا وأصبح الملك هلل : وعذاب في القبر ، وإذا أصبح قال ذلك أيضات 
اللهم بك   : إذا أصبح أحدكم فليقل : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

اللهام باك     : أصبحنا و بك أمسينا و بك نحيا و بك نموت و إليك المصير و إذا أمسى فليقل 
  .  ا و بك نحيا و بك نموت و إليك النشورأمسينا و بك أصبحن

  : االساتغفار أن تقاول    سيُد: قال  أن النبي ( حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري )
اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعاوذ  

فاغفر لي فينه ال يغفر الذنوب إال  بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء لك بذنبي
أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجناة و مان   

  .  قالها من الليل و هو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
قل هاو  ) قل : قال  أن النبي (  والترمذي أبي داوود حديث عبد اهلل بن خَّبيب في صحيح )

 ( أحد والُمَعوِّذتين حين تمسي وحين تصبح ثالث مرات تكفيك من كِل شيء  اهلل
ما من عبد يقاول فاي   : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث عثمان في صحيحي )

بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرل و ال فاي    : صباح كل يوم و مساء كل ليلة 
  .  ع العليم ثالث مرات فيضره شيءالسماء و هو السمي

ال إله إال اهلل وحده ال شريك   : من قال : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير في يوم مائة مر  كانت له عدل عشر رقااب  

ا من الشيطان يومه ذلك حتاى  و كتبت له مائة حسنة و محيت عنه مائة سيئة و كانت له حرز
  .  يمسي و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل عمال أكثر من ذلك

ال إلاه إال اهلل وحاده ال     من قاال : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع )
 عشار مارات  بعد ما يصلي الغدا  و هو على كل شيء قدير  له الملك و له الحمد  ،شريك له

كتب اهلل له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان له بعدل عتاَ  
رقبتين من ولد إسماعيل ، وإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك وكن له حجابات من الشايطان  

  .   حتى يصبح 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   415 

كان إذا أصبح و إذا أمسى قال  أن النبي ( حديث عبد الرحمن بن أبزى في صحيح الجامع )
أصبحنا على فطر  انسالم و كلمة انخالص و دين نبينا محمد و ملة أبينا إبراهيم حنيفاا    : 

  مسلما و ما كان من المشركين
سبحان اهلل و بحماده فاي     : من قال : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

  .  يوم مائة مر  حطت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر
  : من قال حين يصبح و حين يمسي : قال  أن النبي ( هرير  في صحيح مسلم  حديث أبي)

سبحان اهلل العظيم و بحمده مائة مر  لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قاال  
  مثل ذلك و زاد عليه

اهلل يدا هاؤالء    قال لم يكن رسول ( وابن ماجة أبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )
الدنيا واآلخر  ، اللهم  و العافية واللهم إني أسألك العف    } الدعوات حين يمسي وحين يصبح 

تي و امان  االلهم اساتر عاور   ، و أهلي و مالي ودنياي في ديني إني أسألك العفو والعافية 
تي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعاوذ  اروع

 .   من تحتي بك أن اغتال
من صلى عليم حين يصبح عشرات : قال  أن النبي ( في صحيح الجامع  ءحديث أبي الدر دا) 

 . يوم القيامة  يوحين يمسي عشرات أدركته شفا عت
اللهم عافني في بادني اللهام   : كان يدعو  أن النبي ( حديث أبي بكر  في صحيح أبي داود)

اللهم إني أعوذ بك من الكفر و الفقر اللهم إني أعوذ عافني في سمعي اللهم عافني في بصري 
  .  بك من عذاب القبر ال إله إال أنت

فقال يا رسول اهلل ما لقيات   قال جاء رجٌل إلى النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )
أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما : من عقرٍب لدغتني البارحة، قال 

 . لَ لم تضرك خ
من قال حين يمسي ثالث مارات  : قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي ) 
 {لم يضره َحَمة تلك الليلة { أعوذ بكلمات اهلل التامات ون شر ما خلَ } 
 أي ذوات السموم : معنى َحمة *
 تعالى عنه قال يا أن أبي بكٍر رضي اهلل( والترمذيأبي داوود حديث أبي هرير  في صحيحي ) 

اللهم فااطر الساموات و   ذا أمسيت ، قال قل ‘رسول اهلل ُمْرني بكلماٍت أقولهن إذا أصبحت و
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األرل عالم الغيب و الشهاد  رب كل شيء و مليكه أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شار  
  .  نفسي و من شر الشيطان و شركه قلها إذا أصبحت و إذا أمسيت و إذا أخذت مضجعك

تنبيه :    ويستحب في أذكار الصباح أن يديم الذكر حتى تطلع الشمس فُيكتب لاه أجار
 . حجٍة وعمرٍ  تامٍة بيذن اهلل تعالى 

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر : قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح الترمذي ) 
  .  تامة تامٍة تامٍة مرٍ و ع ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجٍة الشمُس اهلل حتى تطلَع

يتقلب في نعمة ذكر اهلل تعالى فاي حركاتاه    وبعد أن يؤدي ذكر اهلل تعالى تجده :  {تنبيه}
وسكناته وفي كل أحواله ، فيذا أراد تناول الطعام ذكر اهلل وإذا ذهب للسوَ ذكر اهلل وإذا رأى 

. ذكٌر هلل وإذا رأى مبتلى ذكر اهلل ما يحب ذكر اهلل وإذا رأى ما يكره ذكر اهلل وحال الكرب له 
 . وإليك غيٌل من فيل مما ورد في السنة الصحيحة من هذه األذكار 

]*[ذكار الطعااام : 

الذكار قبل تناول الطعام : 

فليقل إذا أكل أحدكم طعاما قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث عائشة في صحيحي )
  .  بسم اهلل على أوله و اخره  : ل اسم اهلل فين نسي في أوله فليقب
من أطعمه اهلل طعاما قال  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود حديث ابن عباس في صحيحي )

اللهام    : خيرا منه و من سقاه اهلل لبناا فليقال    فيما رزقتنا وارزقنااللهم بارك لنا   : فليقل 
  .  اللبن إالمن الطعام و الشراب  ئجزيي ال أعلم ما و زدنا منه فين فيما رزقتنابارك لنا 

الذكار بعد الفراغ من الطعاام : 

الحماد هلل  : إذا فرغ من طعامه قال  قال كان النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح البخاري )
 . الذي كفانا وأْرَوانا غير َمك فيٍّ وال مكفور 

من أكال  : قال  أن النبي (  والترمذيأبي داوود حديث معاذ بن أنس الُجَهِني في صحيحي ) 
نيه من غير حول مني و ال قو  غفر الحمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام و رزَق  : طعاما ثم قال 

الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه مان غيار     : له ما تقدم من ذنبه و من لبس ثوبا فقال 
  .  حول مني و ال قو  غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر

ار ركاوب الداباةذك : 
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قال شهدت علي بن أبي طالب أتاي  ( والترمذي أبي داوود حديث علي بن ربيعة في صحيحي )
: بدابٍة ليركبها ، فلما وضع رجله على الركاب قال بسم اهلل ، فلما استوى على ظهرهاا قاال   

: ثام قاال    الحمد هلل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلباون ، 
الحمد هلل ثالثات ، اهلل أكبر ثالثات ، سبحانك إني ظلمتَّ نفسي فاغفر لي فينه ال يغفر الاذنوب إال  

 رأيت رسول اهلل : ، فقلت من أي شيء ضحكت  يا أمير المؤمنين ؟ قال . أنت ، ثم ضحك 
 . صنع كما صنعتَّ ثم ضحك 

َذكار الساو : 

من قال حاين يادخل   : قال  أن النبي ( ن ماجة حديث ابن عمر في صحيحي الترمذي واب)
ُيحيي وُيميت وهو حاٌي ال   له الملك و له الحمد ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  :  السوَ 

كتب اهلل له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف  و هو على كل شيء قدير يموت بيده الخير 
   .سيئٍة وبنى له بيتات في الجنة

 كان مسافرات وودما المقيمالذكار إذا : 

أساتودعك اهلل   : فقال  قال  ودعني رسول اهلل (  حديث أبي هرير  في صحيح ابن ماجة )
  .  الذي ال تضيع ودائعه

ذكار المقيم للمساافر : 

إذا أشاخص السارايا يقاول     قال كان رساول اهلل  ( حديث ابن عمر في صحيح ابن ماجة)
 . وأمانتك وخواتيم عملك  أستودا اهلل دينك: للشاخص 

ذكار المساافر : 

كان إذا استوى على بعيره خارجا إلاى    أن رسول اهلل ( حديث ابن عمر في صحيح مسلم )
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلباون  ! سفر كبر ثالثا ثم قال 

العمل ما ترضى اللهم هون علينا سافرنا   اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن! <
هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األهل اللهم إني أعوذ باك مان   
وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال واألهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون 

 نلربنا حامدوتائبون عابدون 

 ما يحب الذكار إذا رأى اننسان : 
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إذا رأى ما يحب قال الحمد هلل   كان رسول اهلل قالت ( حديث عائشة في صحيح ابن ماجة )
 .حال الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد هلل على كل 

الذكار إذا رأى اننسان ما يكره : 

ما يحب قال الحمد هلل إذا رأى   كان رسول اهلل قالت ( حديث عائشة في صحيح ابن ماجة )
 . حال الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد هلل على كل 

الذكار عناد الكارب : 

كان يقول عند الكرب  ال إلاه إال اهلل العظايم    أن النبي ( حديث ابن عباس في الصحيحين )
ب الساماوات ورب األرل ورب  ، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ، ال إلاه إال اهلل ر  الحليم

 . العرش الكريم 
الذكار عناد الهم والحزن : 

اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن : يقول  قال كان النبي ( حديث أنس في الصحيحين ) 
    و ضلع الدين و غلبة الرجال  و البخل و العجز و الكسل و الجبن

ما أصاب عبدات هٌم وال حزٌن فقال : قال   أن النبي(حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماٍل فيم حكمك ، عدٌل فيم قضاؤك : 

، أسألك بكِل اسٌم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحٌد من خلقك أن تجعل 
زني وذهاب همِّي إال أذهب اهلل هممه وأبدلاه  القران العظيم ربيع قلوبي ونوَر بصري وجالء ح

 . مكانه فرجات 
الذكار لمن رأى مبتالى : 

الحماد    : من رأى مبتلى فقال : قال   أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي ) 
  .ءعافاني مما ابتالك به و فضلني على كثير ممن خلَ تفضيال لم يصبه ذلك البال      هلل الذي

لذكار لمن رأى الهاللا : 

  : كان إذا رأى الهاالل قاال      أن النبي( حديث طلحة ابن ُعبيد اهلل في صحيح الترمذي ) 
  .  اللهم أهله علينا باليمن و انيمان و السالمة و انسالم ربي و ربك اهلل

كفاار  المجلس : 

  : مجلس أن يقول العباد  كفار  ال: قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح الجامع )
  .  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك أستغفرك و أتوب إليك
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من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )
إلاه إال أنات   سبحانك اللهم ربنا و بحمدك أشهد أن ال   : فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك 

  .  أستغفرك و أتوب إليك إال غفر له ما كان في مجلسه ذلك
ذكار ساداد الدين : 

َأّن ُمَكاِتبات جاَءُه فقاَل إنهي َقْد َعْجِزتَّ عْن ِكَتااَبِتي َفاَأِعنهي،   »( حديث علي في صحيح الترمذي )
َلْو َكاَن َعَلْيَك ِمث ُل َجَبِل ِصايٍر َدْيناات َأّداُه اهلل   ؟  قاَل َأاَل ُأَعلهُمَك َكِلَماٍت َعلهَمِنيِهّن َرُسوُل اهلل   

 .«قاَل قَّْل اللهُهّم اك ِفني ِبَحاَلْلَك َعْن َحَراِمَك، َواغ ِنني ِبَفْضِلَك عمن ِسَواَك. َعن َك

األذكاار قبل الناوم : 

ضجعنا أن يأمرنا إذا أخذنا م  كان رسول اهلل * : قال ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )
فاالَ   ،اللهم رب السماوات ورب األرل ورب العرش العظيم ربنا ورب كال شايء   ) نقول 

أعوذ بك من شر كل شيء أنت اخذ بناصايته   القرانالحب والنوى ومنزل التورا  واننجيل و
اللهم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظااهر فلايس فوقاك    

 . فليس دونك شيء اقل عنا الدين وأغننا من الفقر  شيء وأنت الباطن
باسمك اللهم : إذا أوى إلى فراشه قال  قال  كان رسول اهلل ( حديث حذيفة في الصحيحين )

 . الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتتا وإليه النشور : أموت وأحيا ، وإذا استيقظ قال 
إذا أتيات مضاجعك فتوضاأ      ساول اهلل   قال ، قال لي ر( حديث البراء في الصحيحين ) 

اللهم أسلمت وجهي إلياك و فوضات     : وضوئك للصال  ثم اضطجع على شقك األيمن ثم قل 
مناك إال إلياك امنات     وال منجا ال ملجأ  أمري إليك و ألجأت ظهري إليك رغبة و رهبة إليك

طر  و اجعلهن اخار  بكتابك الذي أنزلت و بنبيك الذي أرسلت فين مت من ليلتك فأنت على الف
  .  ما تتكلم به

إذا أوى أحدكم إلاى فراشاه فلينفضاه    : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
باسمك ربي   : بداخلة إزاره فينه ال يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه األيمن ثم ليقل 

احفظها بماا تحفاظ باه    وضعت جنبي و بك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها و إن أرسلتها ف
  .  عبادك الصالحين
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كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين ) 
ثم يمساح بهماا ماا    ( قل هو اهلل وقل أعوذ برب الفلَ وقل أعوذ برب الناس ) فقرأ فيهما 

 .  يفعل ذلك ثالث مرات  استطاا من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده
تشكو إليه  ما تلقى فاي يادها  مان     أن فاطمة أتت النبي  ( حديث علي في الصحيحين )

فلم تصادفه   فذكرت ذلك لعائشة فلماا جااء أخبرتاه     –وبلغها أنه قد جاءه رقيَ  –الرحى 
يناي وبينناا    عائشة ، قال  فجاء وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم له  فقال على مكانكما فقعد ب

علاى خياٍر  مماا ساألتما ،  إذا أخاذتما       احتى وجدت برد قدمه على بطني فقال أال أدلكما 
أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثالثات  وثالثين واحمدا ثالثا وثالثين وكبِّرا أربعاات    -مضاجعكما  

 .وثالثين فهو خير لكما من خادم 
إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى  اهلل  قالت كان رسول( حديث حفصة في صحيح أبي داود)

 .  اللهم ِقني عذابك يوم تبعث عبادك : تحت َخدِّه ثم يقول 
ذكار الفزا من الناوم : 

إذا فازا  : قاال   أن النباي  ( والترمذي أبي داوود حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيحي )
و عقابه و شار عبااده و مان    أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبه   : أحدكم من النوم فليقل 

                 . همزات الشياطين و أن يحضرون فينها لن تضره

الذكار لمن تَضومر من الليل : 

ال إلاه إال اهلل    : كان إذا تضور من الليال قاال     قالت ( حديث عائشة في صحيح الجامع )
 . الواحد القهار رب السموات و األرل و ما بينهما العزيز الغفار

 أي تلوى وتقلب ظهرات لبطن : معنى تهَضومر *
الذكار لمن تعاارم من اللياال : 

ال إله إال اهلل وحده ال   :من تعار من الليل فقال: قال  أن النبي ( حديث عباد  بن الصامت ) 
له الملك و له الحمد  و هو على كل شيء قدير سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال  ، شريك له

اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فاين    : اهلل و اهلل أكبر و ال حول و ال قو  إال باهلل ثم قال 
  .  صلى قبلت صالته وتوضأ 

 تعارم أي استيقظ : معنى *
الذكار لمن قام من الليال يتهجد : 
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ك اللهام لا  : إذا تهجد من  الليل قاال   قال كان النبي ( حديث ابن عباس في الصحيحين ) 
واألرل ومن  تالحمد أنت قيُم السماوات واألرل  ومن فيهن ،  ولك الحمد أنت نور السماوا

فيهن ،  ولك الحمد أنت رب السماوات واألرل ومن فيهن ، ولك الحمد  أنت الحَ ووعادك  
الحَ وقولك الحَ ولقاؤك حَ والجنة حَ والنار حَ ، والنبيون  والساعة حاَ اللهام لاك    

عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قادمت  أسلمت وبك امنت و
 . وأخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدِّم وأنت المؤخر ال إله إال أنت 

ذكار التهجاد : 

قال علمني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( حديث الحسن بن علي في صحيح السنن األربعة )
فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليات   اللهم اهدني} كلمات أقولهن في الوتر

وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت 
 { تباركت ربنا وتعاليت

اللهم :  كان يقول في اخر وتره  أن النبي  ( وابن ماجة أبي داوود حديث علي في صحيح )
بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ بك منك ال أحصي ثنااء علياك   إني أعوذ برضاك من سخطك و 

   . أنت كما أثنيت على نفسك 
الذكار إذا صاعد شارفات أو هباط في واد : 

في غزاٍ  فجعلنا ال نصعد شرفات  قال كنا مع رسول اهلل  ( حديث أبي موسى في الصحيحين )
أيهاا  : فقال  كبير فدنا منا رسول اهلل  وال نعلو شرفات وال نهبطَّ في واٍد إال رفعنا صوتنا بالت

: فينكم ل تدعون أصمم وال غائبات إنكم تدعون سميعات بصيرا ، ثم قال  مأربعوا على أنفسك سالنا
 . ال حول وال قو  إال باهلل : يا عبد اهلل بن قيس أال أعلمك كلمةت هي من كنوز الجنة 

تحلياة اللسان باالستغفار : 

 [10: اآلية -المزمل : سور ( ]َتغ ِفُروا  اللهَه ْإّن اللهَه َغفَّوٌر ّرِحيٌمَواْس): قال تعالى
  [10: اآلية -ال عمران : سور ( ]َوال ُمْسَتغ ِفِريَن ِباألْسَحاِر)وتار   يمدح أهله كقوله تعالى 

ظ ِلْم َنف َسُه ثَّّم َوَمن َيْعَمْل ُسَوءات َأْو َي: )وتار  يذكر اهلل تعالى أنه يغفر لمن يستغفره كقوله تعالى
  [110: اآلية -النساء : سور ( ]َيْسَتغ ِفِر اللهَه َيِجِد اللهَه َغفَّورات ّرِحيمات

اهلل توبوا إلاى    ! يا أيها الناس : قال  أن النبي  ( حديث األغرِّ الُمزني في صحيح مسلم )
   . يني أتوب إلى اهلل في اليوم مائة مر  واستغفروه ف
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قال واهلل إني ألستغفر اهلل وأتوب إلياه فاي    أن النبي  ( ير  في الصحيحين حديث أبي هر)
 . اليوم أكثر من سبعين مر  

جاد فاي   طاوبى لمان وُ   قال  أن النبي  ( حديث عبد اهلل بن ُبسر في صحيح ابن ماجة )
   . صحيفته استغفارا كثيرا 

ياا اباَن اَدَم ْإنهاَك َماا     : عالى قال اهلل ت: قال  أن النبي  ( حديث أنس في صحيح الترمذي)
يا ابَن اَدَم َلْو َبَلَغات ذَّنَّوُباَك َعَنااَن    . َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرتَّ َلَك َعَلى ما كاَن ِفيَك َواَل ُأَباْلي

َراِب األْرِل َخَطاَيا ثَّاّم  يا ابَن اَدَم إنهَك َلْو َأَتْيَتِني ِبقَّ. الّسَماِء ثَّّم اْسَتغ َفْرَتِني َغَفْرتَّ َلَك َواَل ُأَباْلي
 .« َلِقيَتِني اَل تَّش ِرُك بي َشْيئات أَلَتْيتََّك ِبقََّراِبَها َمغ ِفَر ت

إن إبلايس لعناه اهلل قاال وعزتاك     :قال  أن النبي  ( حديث أبي سعيد في صحيح الجامع )
وجاللي ال  وعزتي: وجاللك ال أبرح ُأغوي بني ادم ما دامت األرواح فيهم ، فقال اهلل عز وجل 

 .  ابرح أغفر لهم ما استغفروني 
اللهم أنت ربي ال إله   : سيد االستغفار أن تقول ( حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري )

إال أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
يغفر الذنوب إال أنت من قالهاا مان    أبوء لك بنعمتك علي و أبوء لك بذنبي فاغفر لي فينه ال

النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة و من قالها من الليل و هاو  
   . موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة 

تحليااة اللساان بالدعاااء : 

الهِذيَن َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدخَّلَّوَن َجَهنهَم  َوَقاَل َرّبكَّاْم اْدُعوِنَي َأْسَتِجْب َلكَّْم ْإّن: )قال تعالى
 [ 60: اآلية -غافر : سور ( ]َداِخِريَن

َوْإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنهي َفْينهي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَ  الّداِا ْإَذا َدَعاِن َفل َيْساَتِجيُبوا  ْلاي   : )وقال تعالى
 [ 116: اآلية -البقر  : سور ( ]َيْرشَُّدوَن َول ُيْؤِمنَّوا  ِبي َلَعلهُهْم

 [ 55: اآلية -األعراف : سور ( ]اْدُعوا  َرّبكَّْم َتَضّرعات َوخَّف َيةت ْإنهُه اَل ُيِحّب ال ُمْعَتِديَن: )وقال تعالى
الادعاء هاو   : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث النعمان بن بشير في صحيحي )

َوَقاَل َرّبكَّاْم اْدُعوِنَي َأْسَتِجْب َلكَّْم ْإّن الهِذيَن َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي : )وله تعالىالعباد  ، ثم تال ق
 ( َسَيْدخَّلَّوَن َجَهنهَم َداِخِريَن
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قال من لم يسال اهلل يغضب  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة )
 . عليه 

ليس شيء أكرم على : قال  أن النبي ( لترمذي وابن ماجة حديث أبي هرير  في صحيحي ا)
 . اهلل من الدعاء 

 إن ربكم حيي كريم يستحي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث سلمان في صحيح )
   . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رفع يديه 

ء إال الدعاء و ال يزيد فاي  ال يرد القضاقال  أن النبي ( حديث سلمان في صحيح الترمذي )
   . العمر إال البر 

ما من رجل يدعو بدعاء إال استجيب قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )
ما لم يدا بيثم أو قطيعة رحام أو    له فيما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخر 

 .يستعجل 
]*[اداب الدعاااء : 

عاااء أن يدعو اهلل وهو موقٌن بانجابة من اداب الد : 
ادعوا اهلل و أنتم موقنون بانجابة  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

  . اله  غافٍل و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلٍب
 من اداب الدعاااء أن يعزم مسألته فين اهلل تعالى يفعل ما يشاء ال مكره له: 
اللهم اغفر لاي إن    : ال يقولن أحدكم ؟ قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين ) 

شيءت اللهم ارحمني إن شيءت اللهم ارزقني إن شيءت و ليعزم المسألة فينه يفعل ما يشاء 
   . ال مكره له 

 يعظم الرغبة فين اهلل تعالى ال يتعاظمه شيء  أعطاه من اداب الدعاااء أن: 
قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فين اهلل ال  أن النبي ( أبي هرير  في صحيح مسلم  حديث)

 . يتعاظمه شيء أعطاه 
 أن ال يعجل من اداب الدعاااء: 
يستجاب أحدكم ما لام يعجال ، يقاول    : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين) 

 . دعوت فلم ُيسَتِجْب لي 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   494 

 يترصد للدعاء األوقات الشريفة  أنمن اداب الدعاااء: 
األوقات  ه وإليك بعل ما ورد في هذ: 

 : فضل يوم عرفة 
ما من يوم أكثر من أن يعتاَ اهلل فياه   : قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح مسلم ) 

 . عبدا من النار من يوم عرفة 
سب على اهلل أن يكفر أحت: قال في يوم عرفة  أن النبي ( حديث أبي قتاد  في صحيح مسلم )

 .  السنة الماضية والمستقبلة 
 : فضل رمضان 

إذا كان أول ليلاة مان   قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة) 
شهر رمضان صفدت الشياطين و مرد  الجن و غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت 

يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر   : ادي مناد كل ليلة أبواب الجنة فلم يغلَ منها باب و ين
   . أقصر و هلل عتقاء من النار و ذلك كل ليلة 

 : فضل يوم الجمعة 
ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ال يوافقهاا   أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين ) 

 ده يقللها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه وأشار بي

  : فضل ساعة السحر
ينزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة إلاى  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين ) 

من يساألني    ؟ من يدعوني فأستجيب له   : السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول 
  . من يستغفرني فأغفر له   ؟ فأعطيه 

 : انقامة فضل الدعاء بين اآلذان و
ال ُيرُد الادعاء باين اآلذان   : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث أنس في صحيحي )

 . وانقامة 
 : فضل الدعاء في السجود 

أقرُب ما يكون العبد مان رباه وهاو    : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
 . ساجد فأكثروا الدعاء 

 بصوٍت بين المخافتة والجهر  يدعوأن من اداب الدعاااء : 
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في غزاٍ  فجعلنا ال نصعد شرفات  قال كنا مع رسول اهلل  ( حديث أبي موسى في الصحيحين ) 
أيهاا  : فقال  وال نعلو شرفات وال نهبطَّ في واٍد إال رفعنا صوتنا بالتكبير فدنا منا رسول اهلل  

: ئبات إنكم تدعون سميعات بصيرا ، ثم قال فينكم ل تدعون أصمم وال غا مأربعوا على أنفسك سالنا
 . ال حول وال قو  إال باهلل : يا عبد اهلل بن قيس أال أعلمك كلمةت هي من كنوز الجنة 

 يفتتح الدعاء بحمد اهلل والثناء عليه والصال  على النبي  أن من اداب الدعاااء : 
إذا صالى    :قاال   النباي   أن( والترمذيأبي داوود حديث فضالة ابن ُعبيد في صحيحي ) 

   . أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل تعالى و الثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدا بعد بما شاء 
إن الدعاء موقوف باين الساماء واألرل ال   : قال ( حديث عمر في صحيح الترمذي موقوفات )

 .  يصعد منه شيء إلى السماء حتى تصلي على نبيك  
أن يطيب مطعمه أن  من اداب الدعاااء : 
أيها الناس إن اهلل طيب ال يقبال إال  :  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

وقال (  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) طيبا فقال تعالى
يطيل السفر أشعث أغبر يماد  ثم ذكر الرجل ( يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) 

يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
 . يستجاب لذلك 

 أن يرفع يديه ويستقبل القبلة ألنها أشرف الجهات من اداب الدعاااء : 
 ي كريم يستحيإن ربكم حي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث سلمان في صحيح )

  . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رفع يديه 
المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو  :قال ( موقوفاتأبي داوود حديث ابن عباس في صحيح )

 . صبع واحد  واالبتهال أن تمد يديك جميعانحوهما واالستغفار أن تشير بُأ
 الذي إذا ُدعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يدعو اهلل باسمه األعظم من اداب الدعاااء
 : 

اللهم إني أسألك بأن لك :رجالت يقول  قال سمع النبي ( حديث أنس في صحيح السنن األربعة)
الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السماوات واألرل يا ذا الجالل وانكرام يا حي يا قيوم فقاال  

سمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سائل باه   النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل با
 . أعطى 
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اللهم إني :  رجال يقول   قال  سمع النبي ( والترمذيأبي داوود حديث بريد  في صحيحي )
أسألك أني أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 

 .  عظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا  سئل به أعطىأحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األ

 الجوامع من الدعاء تأسيات بالنبي ب يدعوأن من اداب الدعاااء : 
ما  ُاَدَيقالت كان رسول اهلل يستحب الجوامع من الدعاء َو( حديث عائشة في صحيح أبي داود)

 . سوى ذلك 
]*[ نموذج للدعاء من القران الكريم : 
 ِصَراَط الهِذيَن َأن َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر ال َمغ ُضوِب َعَلْيِهم َواَل الّضاآلهينَ ا الّصَراَط ال ُمْسَتِقيَم ،اْهِدَن اللهم

 {6،0/الفاتحة}(
ِمن َقْبِلَناا   َنَرّبَنا اَل تََّؤاِخذ َنا ْإن نهِسيَنآ َأْو َأخ َطْأَنا َرّبَنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنآ ْإْصرات َكَما َحَمل َتُه َعَلى الهِذي

َعَلى ال َقْوِم  َرّبَنا َواَل تََّحّمل َنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعفَّ َعنها َواغ ِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْواَلَنا َفان ُصْرَنا
 {116/البقر }( ال َكاِفِريَن

 { 1/ال عمران} لهُدن َك َرْحَمةت ْإنهَك َأن َت ال َوّهاُبَرّبَنا اَل تَِّزغ  قَّلَّوَبَنا َبْعَد ْإذ  َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن 

ال  }( رّبَنا اغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَنا َوْإْسَراَفَنا ِفَي َأْمِرَنا َوَثّبت  َأق َداَمَنا وان ُصْرَنا َعَلاى ال َقاْوِم ال َكااِفِرينَ   
 {140  /عمران

َرّبَنا اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَدّي َوْلل ُمْؤِمِنيَن َيْوَم ، َنا َوَتَقّبْل ُدَعآِءَرّب اْجَعل ِني ُمِقيَم الّصاَلِ  َوِمن ذَّّرَيِتي َرّب
 { 41 ،40 / إبراهيم }( َيقَّوُم ال ِحَساُب

 }( ْإنهَهاا َساآَءت  ُمْساَتَقّرات َوُمَقاماات     ، َرّبَنا اْصِرف  َعنها َعَذاَب َجَهنهَم ْإّن َعَذاَبَها َكااَن َغَراماات  
 { 66،65/الفرقان

 { 04/الفرقان} ّبَنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوذَّّرّياِتَنا قَّّرَ  َأْعُيٍن َواْجَعل َنا ْلل ُمتهِقيَن ْإَماماتَر

 َرّبَناآ ْإنهاكَ   َرّبَنا اغ ِفْر َلَنا َوْنخ َواِنَنا الهِذيَن َسَبقَّوَنا ِباْنيَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي قَّلَّوِبَنا ِغاله لهلهِذيَن اَمنَّوا 
 { 10 /الحشر } }( َرُءوف  ّرِحيٌم

]*[ نموذج للدعاء من السنة : 
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اللهم أصلح لي ديني الذي : يقول  قال كان رسول اهلل ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )
هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي و أصلح لي اخرتي التي فيها معادي و 

   . و اجعل الموت راحة لي من كل شر اجعل الحيا  زياد  لي في كل خير 
قال علمني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( حديث الحسن بن علي في صحيح السنن األربعة )

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليات  } كلمات أقولهن في الوتر
وإنه ال يذل من واليت  وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك

 { تباركت ربنا وتعاليت
اللهم :  كان يقول في اخر وتره  أن النبي  ( وابن ماجة أبي داوود حديث علي في صحيح )

إني أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ بك منك ال أحصي ثنااء علياك   
   . أنت كما أثنيت على نفسك 

قال كان رسول اهلل يقول اللهم إني أعوذ باك مان زوال   ( م حديث ابن عمر في صحيح مسل) 
 . نعمتك وتحوِّل عافيتك وفَّجاء  نقمتك وجميع خلقك 

كان يتعوذ من َجْهاِد الابالء وَدَرِك الشاقاِء     أن النبي  ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
 . وسوِء القضاِء وشماتِة األعداء 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى : كان يقول  بي  أن الن( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم )
 . والعفاف والغنى 

 . اللهم إني أسألك الهدى والسداد :  قال ، قال رسول اهلل  ( حديث علي في صحيح مسلم )
اللهم اتنا في الدنيا حسنةت وفاي  )  قال كان أكثر دعاء النبي  (  حديث أنس في الصحيحين)

 . نار اآلخر  حسنةت وقنا عذاب ال
اللهم ُمَصرَِّف القلوب صارِّف  : قال  أن النبي  ( بن عمرو في صحيح مسلم  حديث عبد اهلل)

 . قلوبنا على طاعتك 
اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن : يقول  قال كان النبي ( حديث أنس في الصحيحين ) 

 . و العجز و الكسل و الجبن و البخل  و ضلع الدين و غلبة الرجال 
اللهم إني أعوذ بك مان   : كان يقول في دعائه  أن النبي  ( حديث عائشة في صحيح مسلم)

 . شِر ما عملت ومن شِر ما لم أعمل 
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اللهم ات نفسي تقواها : يقول  قال كان رسول اهلل  ( حديث زيد ابن أرقم في صحيح مسلم )
ك من علم ال ينفع ومن قلاب  وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها ، اللهم إني أعوذ ب

 . ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعو  ال يستجاب لها  
: كان يقول  أن النبي (  حديث زياد ابن عالقة عن عمه قَّطبة ابن مالك في صحيح الترمذي)

 . اللهم إني أعوذ بك من منكرات األخالَ واألعمال واألهواء 
اهلل علمني دعاءات  لقال قلت يا رسو( والترمذيد أبي داووحديث َشَكل ابن ُحَميد في صحيحي )

. ي ومن شر قلبي ومن شر منيِّي قل اللهم إني أعوذ بك من شرِّ بصري ومن شر لسان: ، قال 
اللهم إني أعوذ باك مان   : يقول  قال كان رسول اهلل ( أبي داوود حديث أنس في صحيح )

 . البرص والجنون والجذام ومن سيْئ األسقام 
اللهام إناي   كان يدعو  أن رسول اهلل ( والنسائيأبي داوود بي البسر في صحيحي حديث أ)

أعوذ بك من التردي و الهدم و الغرَ و الحرَ و أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الماوت  
  و أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا و أعوذ بك أن أموت لديغا

اللهم إني أعوذ يقول  قال كان رسول اهلل  ( اود والنسائي هرير  في صحيحي أبي د  حديث )
  .  بك من الجوا فينه بئس الضجيع و أعوذ بك من الخيانة فينها بئست البطانة

يقوم من مجلاٍس حتاى       قال قلما كان رسول اهلل ( حديث ابن عمر في صحيح الترمذي )
معاصيك و من طاعتك  اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين: يدعو بهؤالء الكلمات 

علينا مصيبات الدنيا و متعنا بأسماعنا و أبصاارنا   به ُنهوِّتَّما تبلغنا به جنتك و من اليقين ما 
و قوتنا ما أحييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا 

مبلغ علمنا و ال تسلط علينا من ال  و ال تجعل مصيبتنا في ديننا و ال تجعل الدنيا أكبر همنا و ال
  .  يرحمنا

اللهم بعلماك  كان يدعو بهذا الدعاء  أن النبي ( حديث عمار ابن ياسر في صحيح النسائي)
الغيب و قدرتك على الخلَ أحيني ما علمت الحيا  خيرا لي و توفني إذا علمت الوفا  خيرا لي 

فاي الرضاا و الغضاب و     لحَسألك كلمة االلهم و أسألك خشيتك في الغيب و الشهاد  و أ، 
أسألك القصد في الفقر و الغنى و أسألك نعيما ال ينفد و قر  عين ال تنقطع و أساألك الرضاا   
بالقضاء و أسألك برد العيش بعد الموت و أسألك لذ  النظر إلى وجهك و الشوَ إلى لقائك في 

  .  و اجعلنا هدا  مهتدينغير ضراء مضر  و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة انيمان 
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اللهم إني أساألك مان   أن رسول اهلل علمها هذا الدعاء ( حديث عائشة في صحيح ابن ماجة )
الخير كله عاجله و اجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ بك من الشر كله عاجله و اجلاه  

بيك و أعوذ بك من ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك و ن
شر ما عاذ به عبدك و نبيك اللهم إني أسألك الجنة و ما قرب إليها من قول أو عمل و أعاوذ  

  .  بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل و أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا
م انفعناي  الله: كان يقول  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيح )

 . بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني وزدني علمَا 
يادا هاؤالء    قال لم يكن رسول اهلل ( وابن ماجة أبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )

اللهام  في الدنيا واآلخر  ،  و العافية واللهم إني أسألك العفالدعوات حين يمسي وحين يصبح 
اللهم استر عورتي و امان   ،  ياي  و أهلي و ماليدن و  في ديني  و العافية وإني أسألك العف

روعتي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعاوذ  
  .  بك أن اغتال من تحتي

ما أصاب عبدات هٌم وال حزٌن فقال : قال  أن النبي (حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )
وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماٍل فيم حكمك ، عدٌل فيم قضاؤك  اللهم إني عبدك وابن عبدك: 

، أسألك بكِل اسٌم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحٌد من خلقك أن تجعل 
القران العظيم ربيع قلوبي ونوَر بصري وجالء حزني وذهاب همِّي إال أذهب اهلل هممه وأبدلاه  

 . مكانه فرجات 
تنبيه :  حاديث  )يستحب للمسلم أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات فينه من كنوز الحسنات

من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب اهلل له بكل : قال  أن النبي ( عباد  في صحيح الجامع
 . مؤمٍن حسنة 

]*[ تحلية اللسان بالصال  على النبي  : 
َعَلى النهِبّي َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّاوا  َصالهوا  َعَلْياِه َوَسالهُموا       ْإّن اللهَه َوَماَلْئَكاَتُه ُيَصلهوَن: )قال تعالى

      [56 /األحزاب ( ]َتْسِليمات

إذا سمعتم المؤذن فقولاوا    :قال    أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم )
ثم سلوا اهلل لي مثل ما يقول ثم صلوا علي فينه من صلى علي صال  صلى اهلل عليه بها عشرا 
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الوسيلة فينها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل و أرجوا أن أكون أنا هاو فمان   
  .  سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة

من صلى عليم أو ساأل لاَي   : قال    أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم)
 .    يوم القيامة يالوسيلة حقت عليه شفا عت

أتاني اٍت من رباي  : قال  أن النبي (  حديث زيد ابن طلحة التيمي ألحمد وصححه األلباني)
فقال ما من عبٍد يصلي عليك صال ت إال صلى اهلل عليه بها عشرات ، فقام إليه رجاٌل فقاال ياا    

  إن شائت ، : ، قال أال أجعل ثلثي دعائي ؟ قال . إن شئت : اهلل نصف دعائي لك ؟ قال  لرسو
 . إذن يكفيك اهلل هم الدنيا واآلخر  : أال أجعل دعائي كله ؟ قال : قال 

قال ك من نسَي الصاال  علايم خطائ     أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيح ابن ماجة )
 . طريَ الجنة 

البخيُل الذي من ذكرت عنده فلام يصالي   :قال  أن النبي ( حديث علي في صحيح الترمذي)
 . علّي 

رغم أنف رجل ذكرت عناده فلام   : قال  أن النبي ( هرير  في صحيح الترمذي حديث أبي)
يصل علي و رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له و رغم أناف رجال   

  .  أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخاله الجنة
األرل حتاى  إن الدعاء موقوف  بين السماء و: قال ( حديث عمر في صحيح الترمذي موقوفات)

 .  تصلي على نبيك 
]*[ تحلية اللسان بالكلمة الطيبة وانصالح بين الناس: 

اله َخْيَر ِفي َكِثيٍر ّمن نهْجَواُهْم ْإاله َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ْإْصاَلٍح َبْيَن النهااِس  : )قال تعالى
 ( 114 /النساء  )( َفَسْوَف نَّْؤِتيِه َأْجرات َعِظيمات َوَمن َيف َعْل َذْلَك اْبَتَغآَء َمْرَضاِت اللهِه

 ( 1 /األنفال  )( َفاتهقَّوا  اللهَه َوَأْصِلُحوا  َذاَت ِبْيِنكَّْم: )قال تعالىو
 ( 10 /الحجرات  )( ْإنهَما ال ُمْؤِمنَّوَن ْإخ َو   َفَأْصِلُحوا  َبْيَن َأَخَوْيكَّْم: )قال تعالىو
المى من الناس عليه صدقة كل يوم كل ُس: قال  أن النبي ( ينحديث أبي هرير  في الصحيح)

رفع لاه  يعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يعدل بين االثنين صدقة و يتطلع فيه الشمس 
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مايط  يخطوها إلى الصال  صادقة و  يعليها متاعه صدقة و الكلمة الطيبة صدقة و كل خطو  
  .  األذى عن الطريَ صدقة

ليس الكذاب بالذي يصالح باين   : قال  أن النبي ( وم بنت عقبة في الصحيحينحديث أم كلث)
  .  و يقول خيراأالناس فينمي خيرا 

الحرب وانصالح : ولم أسمعه ُيَرخنص في شيء مما يقول الناس كذب إال في ثالث ) مزاد مسل
 ( بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأ  زوجها 

أال أخبركم بأفضل :  قال  أن النبي  ( والترمذيأبي داوود في صحيحي  ءحديث أبي الدر دا)
 .فساد ذات البين هي الحالقةو ، إصالح ذات البين  ؟ من درجة الصيام و الصال  و الصدقة 

 َالتحلي بفضيالة الرفا: 
ََّ ُيحرُم ال: قال  أن النبي ( حديث  جرير ابن عبد اهلل في صحيح مسلم)  . خير من ُيحرُم الرف
إن الرفَ ال يكون في شيء إال زاناه وال  : قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح مسلم)

 . ُينَزُا من شيء إال شانه 
َ  يحب الرفَ ويعطاي علاى   : قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح مسلم ) إن اهلل رفي

 . على ما سواه  يالرفيَ ما ال يعطي على العنف وما ال يعط
فقالوا الساُم علياك فقالات    إن اليهود لما أتوا النبي : قالت ( شة في الصحيحينحديث عائ)

مهاالت   الساُم عليكم ولعنكم وغضب عليكم ، فقال رسول اهلل : عائشة رضي اهلل تعالى عنها 
أو لام  : قالت أولم تسمع ما قالوا ؟ قال _ أو الفحش _يا عائشة عليك بالرفَ وإياك والعنف 

 . ، رددتَّ عليهم فيستجاب لي فيهم وال يستجاُب لهم في تسمعي ما قلت 
 التحلي بفضيلة التواضع وخفل الجناح: 

  [115: اآلية -الشعراء : سور ( ]َواخ ِفْل َجَناَحَك ْلَمِن اتهَبَعَك ِمَن ال ُمْؤِمِنيَن: )قال تعالى
يِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اللهُه ِبَقْوٍم ُيِحّبُهْم َوُيِحّبوَناُه  َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  َمن َيْرَتّد ِمنكَّْم َعن ِد: )قال تعالىو

ْلاَك  َأِذلهٍة َعَلى ال ُمْؤِمِنيَن َأِعّزٍ  َعَلى ال َكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللهِه َواَل َيَخافَّوَن َلْوَمَة آلْئاٍم ذَ 
 [54: اآلية -المائد  : سور ( ]َفْضُل اللهِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشآُء َواللهُه َواِسٌع َعِليٌم

أن تواضاعوا   إن اهلل أوحى إليم :قال  أن النبي ( حديث ِعياِل بن حمار في صحيح مسلم)
 حتى ال يفخر أحد على أحد و ال يبغي أحد على أحد
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ما نقصت صدقة من مال و ماا زاد    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   في صحيح مسلم)
  .  زا و ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهللاهلل عبدا بعفو إال ع

 . يفعله  كان النبي : أنه مرم على صبيان فسلنم عليهم وقال ( حديث أنس في الصحيحين)
قال ُسئلت عائشةَّ رضي اهلل تعالى عنها ما كاان  ( حديث األسود بن يزيد في صحيح البخاري)

ه فيذا حضرت الصاال  خارج إلاى    كان يكون في مهنة أهل: في بيته ؟ قالت  يصنع النبي 
 .الصال  

، قال  ما بعث اهلل نبيا إال رعى الغنم :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
   .ألهل مكة َ  قراريطعلى  كنت أرعاهاأصحابه وأنت ؟ فقال نعم 

ألجبت  اٍاَرو كَّأ إلى ذراٍا يتَِّعلو ُد :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
  .             لقبلت اٍاَرأو كَّ ذراٍا إليم َيِدْهو لو ُأ

تسمى العضاباء وكانات ال     كانت ناقة  لرسول اهلل  :قال ( حديث أنس في صحيح البخاري)
ُسبقت العضباء : تَّسبَ ، فجاء أعرابي على َقُعوٍد له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فقالوا 

  .  إن حقا على اهلل تعالى أن ال يرفع شيئا من أمر الدنيا إال وضعه:   قال رسول اهلل! 

ما من ادمي إال في رأسه حكمة بياد   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
  .  حكمته ْاَد  : لك ارفع حكمته و إذا تكبر قيل للملك لك فيذا تواضع قيل للَمَم
التحلي بفضيلة الحياء : 

مرم على رجٍل وهو يعظَّ أخاه في الحيااء فقاال    أن النبي ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
 . َدْعه فين الحياء من انيمان  رسول اهلل 

 .الحياُء ال يأتي إال بخير : قال  أن النبي ( حديث عمران ابن حصين في الصحيحين)
بضع و سبعون شعبة فأفضالها  قال انيمان  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

  .  ال إله إال اهلل و أدناها إماطة األذى عن الطريَ و الحياء شعبة من انيمان  : قول 
  أشد حياء من العذراء في خدرها  كان رسول اهلل :  قال ( حديث أبي سعيد في الصحيحين)

 .فيذا رأى شيئات يكرهه عرفناه في وجهه 
إن مما أدرك الناس من : قال  أن النبي ( في صحيح البخاريحديث أبي مسعوٍد األنصاري )

  .  إذا لم تستح فاصنع ما شئت  : كالم النبو  األولى 
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إن الحياء و انيمان قرنا جميعاا فايذا   : قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح الجامع)
  .  ُرِفَع أحدهما رفع اآلخر

حياءحَ ال أفضُل الحياء أن تستحي من اهلل : 
 استحيوا من اهلل تعالى حَ الحيااء  :قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح الترمذي)

من اهلل حَ الحيااء   ءستحياليس ذاك ولكن اال: اهلل إنا لنستحي والحمد هلل ، قال  ي، قلنا يا نب
تارك   و من أراد اآلخر  ِبلى ذكر الموت و التحفظ الرأس و ما وعى والبطن و ما حوى وأن ت

  .  زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حَ الحياء
التحلي بفضيلة الجود والسخاء واننفاَ في وجوه الخير : 

  [39: اآلية -سبأ : سور ( ]َوَمآ َأنَفق تَّْم ّمن َشْيٍء َفُهَو ُيخ ِلفَُّه َوُهَو َخْيُر الّراِزِقيَن: )قال تعالى
وا  ِمْن َخْيٍر َفألن فَِّسكَّْم َوَما تَّن ِفقَّوَن ْإاله اْبِتَغآَء َوْجِه اللهِه َوَما تَّن ِفقَّاوا  ِماْن   َوَما تَّن ِفقَّ: )قال تعالى و

 [101: اآلية -البقر  : سور ( ]َخْيٍر ُيَوفه ْإَلْيكَّْم َوَأن تَّْم اَل تَّظ َلُموَن
رجل اتااه اهلل    : ال حسد إال في اثنتين  :قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في الصحيحين)

          هاُمِلَعماال فسلطه على هلكته في الحَ و رجل اتاه اهلل الحكمة فهو يقضي بها و ُي
َِ تمر  : قال  أن النبي ( حديث عدي ابن حاتم في الصحيحين)  . اتَ الناَر ولو بش
ُأنفاَ  أنفَ يا ابان ادم  ]قال اهلل تعالى : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 . عليك
ما من يوم يصبح العباد فياه إال ملكاان    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

  .  افهَلَت اتَكِسْماللهم أعط ُم  : و يقول اآلخر  اتَفَلَخ اللهم أعط منفقات  : ينزالن فيقول أحدهما 
الل وال تخاش مان ذي   أنفَ يا ب: قال  أن النبي ( ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)

 . العرش إقالالت 
أي انسالُم خير ؟ قاال   أن رجالت سأل رسول اهلل ( حديث عبد اهلل ابن عمرو في الصحيحين)
 . تَّطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف : 
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ما نقصت صدقة من مال و ماا زاد    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   في صحيح مسلم)
  .   عبدا بعفو إال عزا و ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهللاهلل
ْإننَما الادُّن َيا    :قال  أن النبي ( حديث أبي كبشة األنماري في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

ِحَمُه َوَيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّاا  َربمُه َوَيِصُل ِفيِه َر أَلْرَبَعِة َنَفٍر َعْبٍد َرَزَقُه اللنُه َماالت َوِعل مات َفُهَو َيتنِقى ِفيِه
َيْرُزق ُه َماالت َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َماالت  َفَهَذا ِبَأحسِن  ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه ِعل مات َوَلْم

َرَزَقُه اللنُه َماالت َوَلْم َيْرُزق ُه ِعل ماات  َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في األجِر َسَواٌء ،  َورجٍل  
َأساوِء  َفُهَو َيخ ِبطَّ في َماْلِه اَل َيتنِقى ِفيِه َربمُه َواَل َيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َواَل َيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّاا فهاو  بِ  

َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َماالت َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن  َماالت َواَل ِعل مات ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل َلْم َيْرُزق ُه اللنُه
 .َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في الوزر َسَواٌء 

َأل َهااكَُّم  )  أوهاو يقار   أنه انتهي إلى النبي ( حديث عبد اهلل ابن الشخير في صحيح مسلم )
تصادقت    م من مالاك إال ماا  وهل لك يا بن اد .قال يقول بن ادم مالي مالي : قال ( التهكهاثَُّر

 . أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو  فأمضيت
من كسب طياب و   من تصدَ بعدل تمرٍ  قال  أن النبي ( حديث  أبي هرير  في الصحيحين)

ه حتى تكون مثل ومَلكما يربي أحدكم َف ه يها لِبَرال يقبل اهلل إال الطيب فين اهلل يتقبلها بيمينه ثم ُي
  .  الجبل

 . المهر وهو صغير الحصان ، واختير في التشبيه ألنه يزيد زياد ت بينة بسرعة : َفلُّو ال
قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجاود النااس ،   ( حديث ابن عباس في الصحيحين)

وكان أجوَد ما يكون في رمضان حين يلقاه  جبريل ،و كان يلقاه في كل ليلاٍة مان رمضاان    
 أجود بالخير من الريح المرسلة    لرسول اهللفُيدارسه القران ف

التحلي بفضيلة انيثار : 

ََ شَّّح َنف ِسِه َفُأْوَلاَاْئَك ُهاُم   : )قال تعالى َوُيْؤِثُروَن َعَلَى َأنفَِّسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة  َوَمن ُيو
  [9: اآلية -الحشر : سور ( ]ال ُمف ِلُحوَن

جاء رجل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقاال  : قال ( حين حديث أبي هرير  في الصحي)
ثم أرسل . إال ماء  يما عندوالذي بعثك بالحَ : فأرسل إلى بعل نسائه فقالت ، إني مجهود :

ال والذي بعثك بالحَ ما عندي إال ماء : إلى األخرى فقالت مثل ذلك ، حتى قلن كلهن مثل ذلك 
فانطلَ . أنا يا رسول اهلل :؟ فقام رجل من األنصار فقال .اهلل  من يضيف هذا الليلة رحمة:فقال
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فعلايهم  :قاال  .ال ، إال قوت صابياني  :هل عندك شيء ؟ فقالت : به إلى رحله فقال المرأته 
بشيء فيذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل ،فيذا أهوى ليأكل فقومي إلاى الساراج   

فلما أصبح غدا على النبي صلى اهلل عليه وسلم فقاال  .ضيف فقعدوا وأكل ال: حتى تطفئيه قال 
 . " قد عجب اهلل عز وجل من صنيعكم : 
التحلي بفضيلة المواسا  في الَسَنِة والمجاعة : 

إذا أرملوا فاي   نإن األشعريي:  قال  أن النبي ( حديث أبي موسى األشعري في الصحيحين)
ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فاي  الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جعلوا 

 .   إناء واحد بالسوية فهم مني و أنا منهم
 . أي فرغ زادهم أو قارب الفراغ : معنى أرملوا *
من كان معه فضل ظهر فليعد به علاى  :قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح مسلم )

، فذكر من أصناف المال لى من ال زاد لهمن ال ظهر له و من كان له فضل من زاد فليعد به ع
َن ألحٍد منا في فضل   . ما ذكر حتى رأينا أنه ال ح

من أفضال العمال إدخاال     :قال  أن النبي   ( حديث محمد بن المنكدر في صحيح الجامع)
  .  السرور على المؤمن تقضي عنه دينا تقضي له حاجة تنفس له كربة

عن المعسر لتجاوزالتحلي بفضيلة إقرال القرل وا : 
ما من مسلم يقرل مسلما قرضا  :قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح ابن ماجة)

  .  مرتين إال كان كصدقتها مر 
فيذا رأى معسارات  كان رجل يداين الناس  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

  .   عنه اهلل  ا اهلل فتجاوزتجاوز عنه لعل اهلل أن يتجاوز عن  :قال لفتيانه 
من يسرم على مسلٍم يسرم اهلل عليه في : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

 . الدنيا واآلخر  
من أنظر معسرا أو وضاع عناه    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

  .  أظله اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله
ي بييثار الخمول وعدم الشهر التحل : 

إن اهلل يحب العباد التقاي   :  قال  أن النبي ( حديث سعد ابن أبي وقاص في صحيح مسلم )
 . النقي 
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مان   من استطاا منكم أن يكون له خابءٌ :قال  حديث الزبير في صحيح الجامع أن النبي )
  .  عمل صالح فليفعل

استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فين : قال  أن النبي ( حديث معاذ في صحيح الجامع)
  .  كل ذي نعمة محسود

التحلي بفضيلة مجاهد  النفس والهوى : 

 -العنكباوت  : سور ( ]َوالهِذيَن َجاَهُدوا  ِفيَنا َلَنْهِدَينهُهْم ُسُبَلَنا َوْإّن اللهَه َلَمَع ال ُمْحِسِنيَن: )قال تعالى
 [ 69: اآلية

أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفساه و  : قال  أن النبي ( صحيح الجامع حديث أبي ذٍر في)
  .  هواه
 التحلي بفضيلة بر الوالدين: 

َواْعُبُدوا  اللهَه َواَل تَّش ِركَّوا  ِبِه َشْيئات َوِبال َواْلَدْيِن ْإْحَساانات َوِباِذي ال قَّْرَباَى َوال َيَتااَمَى     : )قال تعالى
ِر ِذي ال قَّْرَبَى َوال َجاِر ال ُجنَِّب َوالّصاِحِب ِبالَجن ِب َواْبِن الّسِبيِل َوَما َمَلَكت  َأْيَمانَّكَّْم َوال َمَساِكيِن َوال َجا

َوَوّصاْيَنا  : )وقال تعاالى  [36: اآلية -النساء : سور ( ]ْإّن اللهَه اَل ُيِحّب َمن َكاَن ُمخ َتاالت َفخَّورات
ُه َوْهنات َعَلَى َوْهٍن َوِفَصالَُّه ِفي َعاَمْيِن َأِن اش كَّْر ْلاي َوْلَواْلاَدْيَك ْإَلاّي    اْنن َساَن ِبَواْلَدْيِه َحَمَلت ُه ُأّم

َوَقَضَى َرّبَك َأاله َتْعُبُدَوا  ْإاله ْإّياُه َوِبال َواْلاَدْيِن  : )قال تعالى و[14: اآلية -لقمان : سور ( ]يُرال َمِص
َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتقَّل لهُهَمآ ُأفه َواَل َتن َهْرُهَما َوقَّل لهُهَما َقاْوالت   ْإْحَسانات ْإّما َيْبلََّغّن ِعنَدَك ال ِكَبَر

  [13: اآلية -انسراء : سور ( ]َكِريمات
أي العمل أحب إلى اهلل عز وجل ؟   سألت النبي : قال (  حديث ابن مسعود في الصحيحين )

ل ثم بر الوالدين قال ثم أي ؟ قال الجهاد في سابيل  ثم أي ؟ قا: الصال  على وقتها قال  : قال
 .  اهلل
من : جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال  : قال(   حديث أبي هرير  في الصحيحين)

ثم من ؟ قال أمك قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : أحَ الناس بحسن صحابتي ؟ قال 
 . أبوك  : ثم من ؟ قال : 
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يستأذنه في الجهاد  جاء رجل إلى النبي  : قال ( عبد اهلل بن عمرو في الصحيحين  حديث) 
 . ففيهما فجاهد : قال : أحي والداك ؟ قال نعم : فقال 

رغم أنفه ثم رغم أنفه  ثم رغم أنفاه    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )
عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة من أدرك والديه : اهلل ؟ قال  لقيل ومن يا رسو

. 
كانت تحتي امارأ  وكنات ُأحبُّهاا ،    : قال( والترمذيأبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )

 فذكر ذلك له فقاال النباي      وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت ، فأتى عمُر النبي 
 . طلقها 

إن لي امارأ ت وإن  : أن رجالت أتاه فقال ( الترمذيوأبي داوود حديث أبي الدرداء في صحيحي )
الوالد أوسط أبواب الجناة  : يقول  أمي تأمرني بطالقها فقال أبو الدرداء سمعت رسول اهلل 

    .فين شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه  

رضا الرب في رضا الوالاد  : قال  أن النبي  ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح الترمذي)
   . الرب في سخط الوالد و سخط 

 قدمت أمي وهي مشاركة فاي عهاد رساول اهلل      : قالت ( حديث أسماء في الصحيحين)
 ". نعم صلي أمك : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : فقلت  فاستفتيت النبي 

بعد موتهما بالدعاء لهما وصلة ُودهما بر الوالدين : 
إذا مات اننسان انقطع عمله إال مان  : قال  ن النبي أ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

   . ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 
 . أبيه  دمإن أبر البر أن يصل الرجل ُو: قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح مسلم )
 اجتناب عقوَ الوالدين  فينه داٌء وبيل: 
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قالوا بلى ياا    ؟ أال أنبئكم بأكبر الكبائر :  قال  أن النبي ( ين حديث أبي بكر  في الصحيح)
اهلل ، قال انشراك باهلل و عقوَ الوالدين  ، وكان متكئات فجلس فقال  أال و قول الازور   لرسو

 . الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت   وشهاد
إن من أكبر الكباائر أن يلعان     :قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في الصحيحين)

   . يلعن أبا الرجل فيلعن أباه و يلعن أمه فيلعن أمه   : الرجل والديه 
البغي   : بابان معجالن عقوبتهما في الدنيا :قال  أن النبي (  حديث أنس في صحيح الجامع)

   . و العقوَ 
 التحلي بفضيلة صلة الرحم: 
إن اهلل تعالى خلَ الخلَ حتى إذا فارغ  : قال  النبي أن ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

نعم أما َتْرَضْيَن أن أصاَل    : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال   : منهم  قامت الرحم فقالت 
  ثم قال رسول اهلل   فذلك لك   : بلى يا رب قال   : قالت   ؟ من وصلك و أقطع من قطعك 

: ساور  ( ]تَّْم ْإن َتَولهْيتَّْم َأن تَّف ِسُدوا  ِفي األْرِل َوتََّقطهُعَوا  َأْرَحااَمكَّمْ َفَهْل َعَسْي)إن شئتم   ااقرؤو
   [  .11: اآلية -محمد 

الرحم شجنة من الرحمن قاال اهلل   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
  .  من وصلك وصلته و من قطعك قطعته  : 
 ن سُأ لهرزقه و أن ُي في  لهْبَسَط ه أن ُيرممن َس :قال  لنبي أن ا( حديث أنس في الصحيحين)

  .  فليصل رحمهثره في أ
ليس الواصل بالمكافئ : 
ليس الواصال بالمكاافئ و لكان    :   قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح البخاري )

  .  الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها
أصالهم   أن رجال قال  ياا رساول اهلل إن لاي قراباةت     ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

لئن كنت كما قلت     عنهم ويجهلون علي فقال ُمسيئون إلي وأحلَّإليهم وُي حسُنويقطعوني وُأ
 وال يزال معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على ذلك  لنالَم هُمفُِّسفكأنما تَّ

  مراتب صلة الرحم: 
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اهلل من أبار؟ قاال    لقلت يا رسو: قال (    والترمذيد أبي داووحديث معاوية في صحيحي )
  .  أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم األقرب فاألقرب:
   .  الخالة بمنزلة األم:قال  أن النبي ( حديث البراء في الصحيحين )
 . ابن أخت القوم من أنفسهم : قال  أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين)
 حم فينه من قبائح الذنوب وفواحش العيوبمن قطيعة الرالتحذير : 

 -محماد  : سور ( ]َفَهْل َعَسْيتَّْم ْإن َتَولهْيتَّْم َأن تَّف ِسُدوا  ِفي األْرِل َوتََّقطهُعَوا  َأْرَحاَمكَّْم)قال تعالى 
   [  .11: اآلية

   . ال يدخل الجنة قاطع  :قال أن النبي ( حديث ُجَبْير بن مطعم في الصحيحين)
بفضيلة انحسان إلى الجار وعدم إيذائه  التحلي : 

َواْعُبُدوا  اللهَه َواَل تَّش ِركَّوا  ِبِه َشْيئات َوِبال َواْلَدْيِن ْإْحَساانات َوِباِذي ال قَّْرَباَى َوال َيَتااَمَى     : )قال تعالى
َواْبِن الّسِبيِل َوَما َمَلَكت  َأْيَمانَّكَّْم  َوالّصاِحِب ِبالَجن ِبَوال َجاِر ِذي ال قَّْرَبَى َوال َجاِر ال ُجنَِّب َوال َمَساِكيِن 

 [ 36: اآلية -النساء : سور ( ]ْإّن اللهَه اَل ُيِحّب َمن َكاَن ُمخ َتاالت َفخَّورات
من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فال يؤذ : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

ر فليكرم ضيفه ،  و ومن من كان يؤمن بااهلل و  جاره ، ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخ
 . اليوم اآلخر فليقل خيرات أو ليصمت 

واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
  "الذي ال يأمن جار  بوائقة : يا رسول اهلل ومن ؟ قال : قيل

ال يدخل الجنة مان ال ياأمن جااره    : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )
  .  بوائقه

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتاى ظننات   : قال  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)
 . هثَِّرَوأنه سُي
 من إكرام الجار تعاهده بالهدايا ولو بالشيء القليل: 
ال تحقرن جاار     ! نساء المسلمات يا : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

  . ن شاااااااااا  َساااااااااْرلجارتهاااااااااا و لاااااااااو فِ 
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قلت يا رسول اهلل إن لي جارين فيلى أيهما أهادي،   :قالت( حديث عائشة في صحيح البخاري)
 " إلى أقربهما منك بابات: قال 
جداره في  ةتجاره أن يغرز خشب جاٌرال يمنع ومن إكرام الجار أ: 
فاي   ةتجاره أن يغرز خشب جاٌرال يمنع  :قال  أن النبي ( صحيحين حديث أبي هرير  في ال) 

 .  أكتافكمبها بين  ثم يقول أبو هرير  مالي أراكم عنها معرضين، واهلل ألرمينم"  جداره
 ومن إكرام الجار أن يتفقد حاله فقد يكون جائعات وأنت ال تدري: 
بي من بات شبعان و جاره جاائع   ما امن: قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح الجامع)

  .  إلى جنبه و هو يعلم به
التحلي بفضيلة إكرام الضيف : 

َوَلَقْد َجآَءت  ُرُسلََّنآ ْإْبَراِهيَم ِبال ُباش َرَى َقالَّوا  َساَلمات َقاَل َساَلٌم َفَما َلِبَث َأن َجآَء ِبِعْجٍل : )قال تعالى
 [69: اآلية -هود : سور ( ]َحِنيٍذ

من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فاال  : قال  أن النبي ( أبي هرير  في الصحيحينحديث ) 
يؤذ جاره ، ومن من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،  و ومن من كان يؤمن باهلل 

 . و اليوم اآلخر فليقل خيرات أو ليصمت 
باهلل واليوم اآلخر فليكارم   من كان يؤمن: قال  أن النبي ( حديث أبي شريح في الصحيحين)

 يثِوين ه أوال يحل ل، ذلك فهو صدقة  بعدوالضيافة ثالثة أيام فما  ة، وليل ضيفه جائزته  يوٌم
 .  ُيْحِرجه حتى  ه عند

  .  عن التكلف للضيف  النبي  نهى :قال ( حديث سلمان في صحيح الجامع)
]*[ َالتحلي بآداب الصحبة واألخو  و معاشر  الخل: 

يألف و يؤلف أن ومعاشر  الخلَ الصحبة من اداب : 

المؤمن يألف و يؤلف و ال خيار فايمن ال   : قال  أن النبي ( حديث جابر في صحيح الجامع)
   . يألف و ال يؤلف و خير الناس أنفعهم للناس 

اختيار الصحبة الصالحة  ومعاشر  الخلَ الصحبة من اداب: 
المارء علاى ديان    : قال  أن النبي (  والترمذيوود أبي داحديث أبي هرير  في صحيحي )

 . خليله فلينظر أحدكم من ُيخالل 
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قال تصاحب إال مؤمناا و ال   أن النبي (  والترمذيأبي داوود حديث أبي سعيد في صحيحي )
  .  يأكل طعامك إال تقي

الساوء  مثل الجليس الصالح و الجليس :  قال  أن النبي ( حديث أبي موسى في الصحيحين)
كحامل  المسك و نافخ الكير ، فحامل  المسك  إما أن ُيْحِذَيك وإما أن تبتاا منه وإما  تجد منه 

   . ونافخ الكير إما أن  يحرَ  ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة  ريحا طيبة ،  

التحذير من الحرص على المال ألنه يفسد الدين  ومعاشر  الخلَ الصحبة من اداب: 
رسال في غنم ما ذئبان جائعان ُأ : قال أن النبي (  ن مالك في صحيح الترمذيحديث كعب ب)

  .  لها من حرص المرء على المال و الشرف لدينه بأفسَد
 أن يعيش بين إخوانه بالمود  والرحمة  ومعاشر  الخلَ الصحبة من اداب: 

نين فاي تاوادهم و   مثل الماؤم : قال  أن النبي ( حديث النعمان بن بشير في الصحيحين)  
 تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى

 .  
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  : قال أن النبي ( حديث أبي موسى األشعري في الصحيحين)  

  .  بعضه بعضا
 األمور التي تجلب المحبة في قلوب العباد هي ما يلي : 
يمان والعمل الصالح ان: 
 -ماريم  : ساور  ( ]ْإّن الهِذيَن اَمنَّوا  َوَعِملَّوا  الّصاْلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الّرْحَمَاُن ُوّدات: )قال تعالى 

  [96: اآلية

أي حبات في قلوب  [ : إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا  ]قوله تعالى 
 .عباده

إذا أحب اهلل عبدا نادى جبريل : قال أن النبي ( ر  األشعري في الصحيحينحديث أبي هري)  
إن اهلل يحب فالنا   : إن اهلل يحب فالنا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء   : 

  .  فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في األرل
 م إفشاء السال ومعاشر  الخلَ الصحبة من اداب : 
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و الذي نفسي بيده ال تدخلون الجناة   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
أفشاوا    ؟ حتى تؤمنوا و ال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعلتماوه تحااببتم   

 . السالم بينكم
ا بالناس ختلطويرجالن دون اآلخر حتى  ىيتناجال يتناجى  ومعاشر  الخلَ الصحبة من اداب
:  
رجاالن دون   ىإذا كنتم ثالثة فال يتناج : قال أن النبي ( الصحيحين يحديث ابن مسعود ف)  

   اآلخر حتى تختلطوا بالناس فين ذلك يحزنه
 المحبة  بتعاهد انخوان بالهدايا فينها تجل ومعاشر  الخلَ الصحبة من اداب : 
  .  يقبل الهدية و يثيب عليها     النبي كان قالت( حديث عائشة في صحيح البخاري)
 ال يتناجى رجالن دون اآلخر أن ومعاشر  الخلَ الصحبة من اداب : 

رجاالن دون   ىإذا كنتم ثالثة فال يتناج :قال  أن النبي ( الصحيحين يحديث ابن مسعود ف)  
  .  اآلخر حتى تختلطوا بالناس فين ذلك يحزنه

 انحسان والعفو عن الناس ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
الهِذيَن ُينِفقَّوَن ِفي الّسّراِء َوالّضّراِء َوال َكاِظِميَن ال َغْيَظ َوال َعاِفيَن َعِن النهااِس َواللهاُه   : )قال تعالى

  [134: اآلية -ال عمران : سور ( ]ُيِحّب ال ُمْحِسِنيَن
صدقة من مال و ماا زاد   ما نقصت  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   في صحيح مسلم)

  .  اهلل عبدا بعفو إال عزا و ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل
 دفع السيئة بالحسنة ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 
ُه َواَل َتْسَتِوي ال َحَسَنةَّ َواَل الّسّيَئةَّ اْدَفْع ِبالهِتي ِهَي َأْحَسُن َفْيَذا الهاِذي َبْيَناَك َوَبْيَنا   : )قال تعالى، 

: ساور  ( ]َوَما ُيَلقهاَها ْإاله الهِذيَن َصَبُروا  َوَما ُيَلقهاَهآ ْإاله ذَّو َحاظه َعِظايمٍ  ، َعَداَو   َكَأنهُه َوْلّي َحِميٌم
   [34،35/فصلت 

أن رجال قال  ياا رساول اهلل إن لاي قراباةت أصالهم      (  حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
لئن كنت كما قلت   وأحلَُّم عنهم ويجهلون علي فقال  ويقطعوني وُأحسُن إليهم وُيسيئون إلي 

 .فكأنما تَِّسفُّهُم الَملن وال يزال معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على ذلك 

 إخبار الناس بمحبتهم ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 
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 إذا أحاب  :قاال   أن النباي  ( والترمذيأبي داوود حديث المقدام بن معد يكرب في صحيح )
   . أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه 

 أن يشفع ألخيه لقضاء حاجتاه  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
إذا أتاه طالب حاجاة أقبال علاى     كان رسول اهلل  :قال ( حديث أبي موسى في الصحيحين)

   .  أحباشفعوا تؤجروا و يقضي اهلل على لسان نبيه ما  :جلسائه فقال 
 الزهد فيما عند الناس معاشر  الخلَو من اداب الصحبة : 

َواَل َتُمّدّن َعْيَنْيَك ْإَلَى َما َمتهْعَنا ِبِه َأْزَواجات ّمن ُهْم َزْهَرَ  ال َحَياِ  الاّدن َيا ْلَنف ِتاَنُهْم ِفياِه    : )قال تعالى
ََّ َرّبَك َخْيٌر َوَأْبَقَى   [131: اآلية -طه : سور ( ]َوِرْز

: اهلل  لرجٌل فقال يا رساو  قال أتى النبي( ي صحيح ابن ماجةف الثابت حديث سهل بن سعد)
ازهد في الدنيا يحبك :   دلني على عمٍل إذا عملته أحبني اهلل وأحبني الناس فقال رسول اهلل 

   .  يحبك الناسالناس ازهد فيما عند اهلل و
 مراعا  أحاسيس الناس ومشاعرهم ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

أنه أهدى لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  ( لصعب بن جثامة الليثي في الصحيحين حديث ا)
حمارا وحشيا وهو باألبواء أو بودمان فردمه عليه فلما رأى ما في وجهه قال إننا لم نرده علياك  

 . إال أننا حرم 
تنبيه :    هم ومن ذلك أنه ال يواجه الناس بالعتاب مراعا  ألحاسيس النااس ومشااعر

 . تأسيات بالنبي 
ماا    : كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح أبي داود)

   . ما بال أقوام يقولون كذا و كذا   : و لكن يقول   ؟ بال فالن يقول 
 إدخال السرور على المسلم ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

من أفضل العمل إدخال السرور  :قال  أن النبي ( الجامع حديث محمد بن المنكدر في صحيح)
   . على المؤمن تقضي عنه دينا تقضي له حاجة تنفس له كربة 

 اننصااااف ألخياك ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 
أحدكم القذى في عين أخياه و   ُرُصْبَي :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)

   . في عينه  ينسى الجذَا
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 أن ال تتبع عيوب أخيك ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 
إنك إن اتبعت عورات الناس أفسادتهم  : قال  أن النبي ( حديث معاوية في صحيح أبي داود)

  .  أو كدت تفسدهم
 انصالح بين الناس من اداب الصحبة : 

اله َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ْإْصاَلٍح َبْيَن النهااِس  اله َخْيَر ِفي َكِثيٍر ّمن نهْجَواُهْم ْإ: )قال تعالى
 ( 114 /النساء  )( َوَمن َيف َعْل َذْلَك اْبَتَغآَء َمْرَضاِت اللهِه َفَسْوَف نَّْؤِتيِه َأْجرات َعِظيمات

 ( 1 /األنفال  )( َفاتهقَّوا  اللهَه َوَأْصِلُحوا  َذاَت ِبْيِنكَّْم: )قال تعالىو
 ( 10 /الحجرات  )( ْإنهَما ال ُمْؤِمنَّوَن ْإخ َو   َفَأْصِلُحوا  َبْيَن َأَخَوْيكَّْم: )قال تعالىو
المى من الناس عليه صدقة كل يوم كل ُس: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

فع لاه  ريعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يعدل بين االثنين صدقة و يتطلع فيه الشمس 
مايط  يخطوها إلى الصال  صادقة و  يعليها متاعه صدقة و الكلمة الطيبة صدقة و كل خطو  

  .  األذى عن الطريَ صدقة
ليس الكذاب بالذي يصالح باين   : قال  أن النبي ( حديث أم كلثوم بنت عقبة في الصحيحين)

  .  و يقول خيراأالناس فينمي خيرا 
أال أخبركم بأفضل :  قال  أن النبي  ( داوود والترمذي في صحيحي أبي ءحديث أبي الدر دا)

 .فساد ذات البين هي الحالقةو ، إصالح ذات البين  ؟ من درجة الصيام و الصال  و الصدقة 
 طالقة الوجه عند اللقاء  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

شايئا و لاو أن    ال تحقرن من المعروف: قال  أن النبي ( حديث أبي ذر في صحيح مسلم )
  .  َيطل تلقى أخاك بوجٍه

 أن َيُردم عن ِعرل أخيه  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
من رد عن عرل أخياه رد اهلل   :قال  أن النبي ( حديث أبي الدرداء في صحيح الترمذي )

  .  عن وجهه النار يوم القيامة
من ذب عن عرل أخيه بالغيبة  :ال ق أن النبي ( حديث أسماء بنت يزيد في صحيح الجامع)

  .  كان حقا على اهلل أن يعتقه من النار
 التعاون على البر والتقوى  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   515 

اللهاَه  َوَتَعاَونَّوا  َعَلى ال بّر َوالتهق َوَى َواَل َتَعاَونَّوا  َعَلى اْنث ِم َوال ُعْدَواِن َواتهقَّوا  اللهَه ْإّن  : )ى قال تعال
  [1: اآلية -المائد  : سور ( ]َشِديُد ال ِعَقاِب

  .  الدال على الخير كفاعله:قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح الجامع)
من جهز غازيا في سبيل اهلل فقد غزا و  :قال  أن النبي ( حديث زيد بن خالد في الصحيحين)

  .  د غزامن خلف غازيا في سبيل اهلل في أهله بخير فق
 بذل النصيحة  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

َه   َوال َعْصِر)قال تعالى  ْإّن اْننَساَن َلِفى خَّْسٍر ْإاله الهِذيَن اَمنَّوا  َوَعِملَّوا  الّصاْلَحاِت َوَتَواَصْوا  ِباال َح
 [ 3: 1من : العصر ( ]  َوَتَواَصْوا  ِبالّصْبِر

الادين النصايحة   : قال  أن النبي (  في صحيح مسلم  الثابت حديث تميم ابن أوس الداريِّ)
 . للهه وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم   : لمن يا رسول اللهه قال   : قالوا 

على إقام الصاال  وإيتااء    قال بايعت رسول اهلل ( حديث جرير بن عبد اهلل في الصحيحين )
 . مسلم   الزكا  والنصح لكل

المؤمن مرا  المؤمن و الماؤمن  : قال  أن النبي ( ير  في صحيح أبي داوود حديث أبي هر)
   . أخو المؤمن يكفُّ عليه ضيعته و يُحوطَّه من ورائه 

 رحمة الصغير وتوقير الكبير  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
 ليس منا من لم يرحم صاغيرنا و ياوقر  : قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح الترمذي)

   . كبيرنا 
إن من إجاالل اهلل    :قال  أن النبي ( حديث أبي موسى في صحيحي أبي داوود والترمذي) 

إكرام ذي الشيبة المسلم و حامل القران غير الغالي فيه و الجافي عنه و إكرام ذي السالطان  
   . المقسط 
 تحريم الخلو  بالمرأ  األجنبية ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

إال ماع   بامرأٍ  ال يخلون رجٌل: )قال   أن النبي ( ث ابن عباس الثابت في  الصحيحين حدي)
اكتتبت في غازو  كاذا   فيا رسول اهلل إن امرأتي خرجت حاجة    فقال رجل مفقا ، محرم يذ

 (  فحج مع امرأتك رجعا : وكذا قال
  أن النباي  ( جاة  حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ما)

  «الشيطان ثالثهما كان إال بامرأ  رجل يخلون ال»:  قال
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قاالوا   إياكم و الدخول على النساء : قال  أن النبي ( حديث عقبة بن عامر في الصحيحين)
 . الحمو الموت  : يا رسول اللهه أرأيت الحمو قال   : 
 ال بيذن أزواجهنال تََّكَلُم النساء إأ ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

نهاى أن تكلام النسااء إال بايذن      أن النبي ( حديث عمرو بن العاص في صحيح الجامع)
   . أزواجهن 

 عدم مصافحة النساء ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 
   . إني ال أصافح النساء  :قال  أن النبي ( حديث أميمة بنت رقيقة في صحيح الجامع)
ألن يطعان فاي رأس أحادكم       :قال  أن النبي ( في صحيح الجامعحديث معقل بن يسار )

   . من حديد خير له من أن يمس امرأ  ال تحل له  ٍطَيخ بِم
 الحرص على مجالسة الصالحين  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

مثل الجليس الصالح و الجليس الساوء  :  قال  أن النبي ( حديث أبي موسى في الصحيحين)
المسك و نافخ الكير ، فحامل  المسك  إما أن ُيْحِذَيك وإما أن تبتاا منه وإما  تجد منه   كحامل

   . ونافخ الكير إما أن  يحرَ  ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة  ريحا طيبة ،  
المرء علاى ديان   : قال  أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيحي أبي داوود والترمذي) 

 . من ُيخالل خليله فلينظر أحدكم 

قال تصاحب إال مؤمنا و ال  أن النبي (  حديث أبي سعيد في صحيحي أبي داوود والترمذي) 
  .  يأكل طعامك إال تقي

 أن يكون مفتاحات للخير مغالقات للشر  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
سا مفااتيح  إن من الناس نا:قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

للخير مغاليَ للشر و إن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليَ للخير فطاوبى لمان جعال اهلل    
   . مفاتيح الخير على يديه و ويل لمن جعل اهلل مفاتيح الشر على يديه 

 قضاء حوائج المسلمين وخدمتهم  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
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من أفضل العمل إدخال السرور : قال  أن النبي  (حديث محمد بن المنكدر في صحيح الجامع)
   . على المؤمن تقضي عنه دينا تقضي له حاجة تنفس له كربة 

   . خير الناس أنفعهم للناس :  قال  أن النبي ( حديث جابر في صحيح الجامع)
السااعي علاى األرملاة و المساكين     :  قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

   . هد في سبيل اهلل أو القائم الليل الصائم النهار كالمجا
أنا و كافل اليتيم في الجنة هكذا :  قال  أن النبي ( حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري)

   . بالسبابة والوسطى بُأصبعيه وأشار
 صنع المعروف ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

صنائع المعروف تقي مصاارا الساوء و     : قال أن النبي ( حديث أنس في صحيح الجامع)
   . اآلفات و الهلكات و أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في اآلخر  

 شكر المعروف  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

من ال يشكر النااس   :قال  أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيحي أبي داوود والترمذي)
   . ال يشكر اهلل 

 الحب في اهلل تعالى ومعاشر  الخلَ داب الصحبةمن ا  : 
يقول اهلل تعالى أين المتحابون بجاللي : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

 . اليوم أظلهم في ظلي يوم ال ظل إال ظله 
من أحب هلل و أبغل هلل و أعطاى  : قال  أن النبي (  حديث أبي ُأمامة في صحيح أبي داود)

  . و منع هلل فقد استكمل انيمان  هلل
المواال  فاي    : أوثَ عرى انيمان : قال  أن النبي ( حديث ابن عباس  في صحيح الجامع)

 .اهلل و المعادا  في اهلل و الحب في اهلل و البغل في اهلل عز و جل 
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ال ظال إال  يظلهم اهلل في ظله يوم  سبعة  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين) 
رجالن تحاباا  ، وجد االمسفي إمام عادل و شاب نشأ في عباد  اهلل و رجل قلبه معلَ   : ظله 

إناي    : و رجل دعته امرأ  ذات منصب و جمال فقاال  ،   رقا عليهتفو يه في اهلل اجتمعا عل
 و رجل ذكار اهلل شماله ما تنفَ يمينه   أخاف اهلل و رجل تصدَ بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم

 . خاليا ففاضت عيناه 
إن من عباد اهلل ألناسات ما هم بأنبياء وال : قال  أن النبي (  حديث عمر في صحيح أبي داود)

شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اهلل تعالى قالوا يا رسول اهلل تخبرنا 
وال أماوال يتعاطونهاا فاواهلل إن     من هم قال هم قوم تحابوا بروح اهلل على غير أرحام بينهم

وجوههم لنور وإنهم على نور ال يخافون إذا خاف الناس وال يحزنون إذا حزن النااس وقارأ   
 [ . أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم يحزنون] هذه اآلية 

َّ بهم قال  قيل للنبي : قال ( حديث أبي موسى في الصحيحين)     :الرجل يحب القوَم ولما يلح
   . المرء مع من أحب 

 مراعا  اداب المجلس إذا جلس مع القوم ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 
 ومنها ما يلي: 
 :يجلس حيث ينتهي ( 1)
يجلُس  كنا إذا أتينا النبي  : قال (  حديث جابر بن سُمر  في صحيحي أبي داوود والترمذي)

 . أحدنا حيث ينتهي 
 إلى المجلس وإذا أراد أن يقوم السالم إذا انتهى ( 1)
إذا انتهى أحدكم إلى  :قال  أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيحي أبي داوود والترمذي) 

   . لثانيةم فليسلم فليست األولى أحَ من اوقأراد أن ي يذاف ، مسلِّالمجلس فلُي
تنبيه :  أن يارد   يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم و يجزي عن الجلاوس

   . أحدهم 
يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم : قال  أن النبي ( حديث علي في صحيح أبي داوود ) 

   . أحدهم و يجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم 
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  :ال َيْجَلس بين رجلين إال بيذنهما ( 3

رجلين إال  ال ُيْجَلس بين: قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح أبي داوود ) 
 . بيذنهما 

 : جواز قيام الرجل ألخيه احترامات ( 4)
أن أهل قريظة نزلوا  على حكم سعد فأرسل رسول اهلل صلى ( حديث أبي سعيد في الصحيحين)

  فقعد عناد النباي   –أو قال خيركم _ قوموا إلى سيدكم :  اهلل عليه وسلم إليه فجاء ، فقال 
لقد  ل فيني أحكم أن  تَّق َتَل مقاتلتهم وتَّْسَبى ذراريهم فقال قا.  فقال هؤالء نزلوا على حكمك 

 . حكمت بماحكم به الملك 
تنبيه :  أما قيام الرجل للرجل على سبيل التعظيم فحراٌم قطعات 
أن يتمثال لاه    سرمهمن   :قال  أن النبي ( حديث معاوية في صحيحي أبي داوود والترمذي)

   . من النار  الرجال قياما فليتبوأ مقعده
 أي ينتصب الجالسون له تعظيمات [ : يتمثل]معنى 
 مراعا  اداب االستئذان ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

 ومنها ما يلي: 
إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه و لكن من ركنه األيمن أو األيسر و يقول (1

 .السالم عليكم السالم 
كان إذا أتى باب قوم لام يساتقبل    أن النبي ( بسر في صحيح أبي داود حديث عبد اهلل بن)

   . السالم عليكم السالم عليكم :الباب من تلقاء وجهه و لكن من ركنه األيمن أو األيسر و يقول
أن يكون عنده أمانة حال االستئذان فال يتطلع لكي يري أي شيٍء من عاورات المسالمين   ( 1
   . أجل البصر ينما جعل االستئذان من ف
ومع النبي  اطنلع رجٌل من جحٍر في حجِر النبي : قال ( حديث سهل بن سعد في الصحيحين) 
  إنما جعل االستئذان مان  لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك : ِمْدرى يحُك به رأسه فقال

   . أجل البصر 
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   . لم يؤذن له فليرجع أن يستأذن ثالثات فين (3
إذا استأذن أحدكم ثالثا فلام ياؤذن لاه    : قال  أن النبي ( وسى في الصحيحينحديث أبي م)

   . فليرجع 
 [ أنا]أن يوضح المستأذن اسمه فال يقل (4
في َدْيٍن كان علّي ، فدققت الباب فقاال مان    أتيت النبي : قال ( حديث جابر في الصحيحين)

 . كأنه كرهها ! أنا أنا :  أنا ، فقال : ذا؟ قلت 
 [السالم عليكم أأدخل]ذا ُأذن له فليقل إ(5
قد دخلت عليه  أتيت النبي : قال ( حديث ِكل َدَ  بن الحنبل في صحيحي أبي داوود والترمذي)

 . ارجع فقل السالم عليكم أأدخل : ولم أسلم فقال 
 غل البصر ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة :  

ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفظَّوا  فَُّروَجُهْم َذْلَك َأْزَكَى َلُهْم ْإّن اللهَه َخِبياٌر   قَّْل لهل ُمْؤِمِنيَن َيغَّّضوا : )قال تعالى
  [30: اآلية -النور : سور ( ]ِبَما َيْصَنُعوَن

سألت النباي  : قال (الثابت في صحيح مسلم البجلي رضي اهلل عنه  عبد اهللجرير بن حديث ) 
  .ي أن أصرف بصريصلى اهلل عليه وسلم عن نظر  الفجأ  فأمرن

، فقدمت امارأ   مان    قال كان الفضُل َرِدْيَف رسول اهلل ( حديث ابن عباس في الصحيحين)
  َِ خثعم ، فجعل الفضُل ينظُر إليها وتنظُر إليه ، وجعل رسول اهلل يصرفَّ وجه الفضل إلى الشا

كبيرات ال يثباتَّ   إن فريضة اهلل على عباده في الحج أدركت شيخات: اآلخر ، فقالت يا رسول اهلل 
 . وذلك في حجة الوداا . على الراحلة ، أفأحُج عنه ؟ قال نعم 

، فهو تب على ابن ادم نصيبه من الزنا كَّ :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
ذلك ال محالة فالعينان زناهما النظر و األذنان زناهما االستماا و اللسان زناه الكاالم و   كمدر

و يكذباه  أ ناها البطش و الرجل زناها الخطا و القلب يهوى و يتمنى و يصدَ ذلك الفرجاليد ز
 .   
، قالوا ياا   الطرقات فيإياكم و الجلوس  :قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في الصحيحين)

أبيتم إال المجاالس فاأعطوا    ذا في رسول اهلل مل لنا منها بٌد إنها مجالسنا نتحدثَّ فيها ، قال 
ََّ الطريَ ؟ قال طريَ حقال غل البصر و كاف األذى و رد الساالم و    : ه ، قالوا وما هو ح

   . األمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
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 :قال  أن النبي ( ا الثابت في صحيح أبي داوود رضي اهلل عنهأسماء بنت أبي بكر حديث ) 
فع الرجال رءوسهم  كراهة أن من كان منكن يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال ترفع رأسها حتى ير

 .يرين من عورات  الرجال 
سألت النبي صلى اهلل عليه وسلم عن : قال(  حديث جرير بن عبد اهلل البجلي في صحيح مسلم)

 . نظر  الفجأ  فأمرني أن أصرف بصري
 يا علي ال تتبع النظار َ قال لعلي  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث ُبريد  في صحيحي )

 .  ظر  فين لك األولى وليس لك اآلخر الن

 أداء األمانة وتحريم المماطلة  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
ْإّن اللهَه َيْأُمُركَّْم َأن تَّؤّدوا  األَماَناِت ْإَلَى َأْهِلَها َوْإَذا َحَكْمتَّْم َبْيَن النهااِس َأن َتْحكَُّماوا    : )قال تعالى

  [51: اآلية -النساء : سور ( ]ا َيِعظَّكَّْم ِبِه ْإّن اللهَه َكاَن َسِميعات َبِصيراتِبال َعْدِل ْإّن اللهَه ِنِعّم
أد األمانة إلاى مان   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي أبي داوود والترمذي)

 " ائتمنك وال تخن من خانك
تبع أحادكم علاى   فيذا ُأمطل الغني ظلم  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

   . مليء فليتبع 
و  ِهِضْرِع ُلِحُي الواجِد ليُّ :قال  أن النبي ( حديث الشريد بن ُسويد في صحيح السنة األربعة)
   . ه َتوَبقَُّع
 مشور  أهل الصاالح  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

 . ن َمؤَتُم مستشاُرال :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي أبي داوود والترمذي) 
   
ه علاى  ُما كان إث  بغير علٍم َىِتف من ُأ قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح أبي داود) 

   . ه فقد خاَن في غيرِه أن الرشَد يعلُم من أفتاه و من أشار على أخيه بأمٍر
النااس  من التمس رضا اهلل بساخط   :قال  أن النبي (   حديث معاوية في صحيح الترمذي)

   . و من التمس رضا الناس بسخط اهلل وكله اهلل إلى الناس ، كفاه اهلل مؤنة الناس 
 اجتناب العصبية فينها هالٌك ُمَحقنَ ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 
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: ساور  ( ]َتَوكهِليَنَفْيَذا َعَزْمَت َفَتَوكهْل َعَلى اللهِه ْإّن اللهَه ُيِحّب ال ُمَوَشاِوْرُهْم ِفي األْمِر : )قال تعالى
  [159: اآلية -ال عمران 

َوالهِذيَن اْسَتَجاُبوا  ْلَرّبِهْم َوَأَقاُموا  الّصاَلَ  َوَأْمُرُهْم شَّوَرَى َبْيَنُهْم َوِمّماا َرَزق َنااُهْم   : )قال تعالى و
  [31: اآلية -الشورى : سور ( ]ُينِفقَّوَن

 
من نصر قومه على غيار الحاَ    :قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح أبي داود)

   . ه ِبَنَذِب ُاَزن الذي تردى فهو ُي فهو كالبعيِر
 اجتناب الغش والخداا للمسلمين ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

من حمل علينا السالح فليس مناا و   :قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
   . من غشنا فليس منا 

 . نهى عن الننَجش  أن النبي ( عمر في الصحيحين حديث ابن)

علاى   امارأ ت  َببما ليس منا من َخ :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح أبي داود)
   . على سيده  زوجها أو عبدات

 اجتناب الغدر للمسلمين  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
أربع من كن فيه كاان منافقاا   :  قال  بي أن الن( حديث عبد اهلل بن عمرو  في الصحيحين)

إذا ائتَّمن خان   : خالصا و من كانت فيه َخْصَلة  منهن كانت فيه خصلة  من النفاَ حتى يدعها 
   . و إذا حدمث كذب و إذا عاهد غدر و إذا خاَصم فجر 

ُل هاذه  ، ُيقاا يوم القيامة  لواٌء لكل غادٍر: قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
 . َغْدَر َّ فالٍن بن فالن 

م ُهُمْصا أنا َخ ثالثة   : قال اهلل تعالى :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
فأكل ثمنه و رجال اساتأجر أجيارا     باا حرات أعطى بي ثم غدر و رجٌل رجٌل  : يوم القيامة 

   . أجره  ِهِطْعفاستوفى منه و لم ُي
 اجتناب ظلم العباد  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

 [11: اآلية -غافر : سور ( ]َما ْللظهاْلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاُا: )قال تعالى
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثاه إلاى    قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 

عهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن إنك ستأتي قومات  أهل كتاب ، فيذا جئتهم فاد: اليمن 
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محمدات رسول اهلل ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم خمَس صلواٍت في 
كل يوٍم وليلة ، فين هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهلل قد فرل عليهم صادقةت تؤخاذ مان    

َِ دعاوَ     أغنيائهم فتَّرُد على فقرائهم ، فين هم أطاعوا لك بذ لك فيياك وكرائَم أماوالهم ، واتا
 . المظلوِم فينه ليس بينه وبين اهلل حجاب 

 ُلَمْحاتقوا دعو  المظلوم فينها تَّ: قال  أن النبي ( حديث خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع)
   . و عزتي و جاللي ألنصرنك و لو بعد حين   : على الغمام يقول اهلل 

اتقوا دعو  المظلوم فينها تصاعد إلاى   قال  أن النبي ( الجامعحديث ابن عمر في صحيح ) 
   . السماء كأنها شرار  

دعو  المظلوم مستجابة و إن كاان   : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع) 
   . فاجرا ففجوره على نفسه 

  : الادنيا   بابان معجالن عقوبتهما فاي  : قال أن النبي ( حديث أنس في صحيح الجامع) 
   . البغي و العقوَ 

 . الظلم ظلمات  يوم القيامة : قال   أن النبي  ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
إناي    ! يا عباادي    : قال اهلل تعالى  :قال   أن النبي  ( حديث أبي ذٍر في صحيح مسلم )

لكم ضاال إال مان   ك  ! بينكم محرما فال تظالموا يا عبادي  حرمت الظلم على نفسي و جعلته
يا  ،  كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم  ! يا عبادي  ،  هديته فاستهدوني أهدكم

إنكم تخطئون بالليال و    ! يا عبادي ، كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم   ! عبادي 
لن تبلغوا ضاري   إنكم  ! يا عبادي ،  النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم 

لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جانكم    ! يا عبادي  ، فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني
لو أن أولكام    ! يا عبادي  ،  كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا

 ،  كي شيئاو اخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مل
لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيات    ! يا عبادي 

يا عباادي   ،  كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
غيار   إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد اهلل و من وجد  ! 

   . إال نفسه  ذلك فال يلومنم
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: قاالوا   ؟ المفلاس   نأتدرون ما  :قال   أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
إن المفلس من أمتي من يأتي ياوم القياماة     : فقال . المفلس فينا من ال درهم له وال متاا 

هاذا و سافك دم هاذا و    قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال و و صيام و زكا  و يأتي بصالٍ 
ى ما عليه قَضه قبل أن ُيى هذا من حسناته و هذا من حسناته فين فنيت حسناتَّعِطضرب هذا فُي

   . رح في النار رحت عليه ثم طَّخذ من خطاياهم فطَُّأ
من أخذ من األرل شيئا بغير حقه : قال   أن النبي  (  حديث ابن عمر في صحيح البخاري)

   . إلى سبع أرضين  خَِّسَف به يوم القيامة
يملي للظاالم حتاى إذا   إن اهلل تعالى َل: قال   أن النبي  ( حديث أبي موسى في الصحيحين)

  . أخذه لم يفلته 
من كانت له مظلماة ألحاد مان    :  قال أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)

م إن كان له عمل صالح أخذ عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال دره
  منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

، فقال رجال ياا   انصر أخاك ظالما أو مظلوما :  قال أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين)
تحجزه  أو   : قال   ؟كيف أنصره ظالما أرأيت إن كان  أنصره إن كان مظلومات   :رسول اهلل 

   . تمنعه عن الظلم فين ذلك نصره 

إن النااس إذا  :  قال أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث أبي بكر الصديَ في صحيحي )
   . رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه 

 إن اهلل ال يقادس أماة ال يأخاذ    : قاال  أن النبي ( حديث أبي سفيان في صحيح الجامع) 
    . الضعيف حقه من القوي و هو غير متعتع 

 اجتناب مجالس الظالمين ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

يغزو جيش الكعبة فيذا كانوا ببياداء مان    : قال أن النبي (  حديث عائشة في الصحيحين)
 باأولهم و اخارهم   خسافَّ كيف ُي! ، قال قلت يا رسول اهلل  بأولهم و اخرهم خسفَُّياألرل 

   . ثم يبعثون على نياتهم   بأولهم و اخرهم خسفَُّي: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال 
إن النااس إذا  :  قال أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث أبي بكر الصديَ في صحيحي )

   . رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه 
 اجتناب إيذاء المسلمين لخلَومعاشر  ا من اداب الصحبة : 
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َوالهِذيَن ُيْؤذَّوَن ال ُمْؤِمِنيَن َوال ُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اك َتَسُبوا  َفَقِد اْحَتَملَّاوا  ُبْهَتاناات َوْإث ماات    : )قال تعالى
  [51: اآلية -األحزاب : سور ( ]ّمِبينات

لمسلم من سلم المسلمون مان  ا:   قال أن النبي (  حديث عبد اهلل بن عمرو في الصحيحين)
   . لسانه و يده و المهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه 

صنفان من أهال الناار لام أرهماا     :  قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
 مميالت  مائالت  عاريات  كاسيات  كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساٌء ياط معهم ِس رجاٌل : 

وجاد مان   تهاا ل المائلة ال يدخلن الجنة و ال يجدن ريحها و إن ريَح ِتخ الُب كأسنمِة رءوسهنم
   . مسير  كذا و كذا 

   . ال ضرر و ال ضرار  : قال أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيح الجامع)
ال يشْر أحدكم على أخيه بالسالح فيناه  :  قال أن النبي    ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

   . عل الشيطان ينزا في يده فيقع في حفر  من النار ال يدري ل
 اجتناب التباغل والتقاطع والتدابر ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

إياكم والظن فين الظن أكذب الحاديث ،  :  قال أن النبي (  الصحيحين يحديث أبي هرير  ف)
 . اهلل إخوانات وال تحسسوا وال تجسسوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد 

تَّفتُح أبواب الجنة يوم االثنين و ياوم   : قال أن النبي (  صحيح مسلم يحديث أبي هرير  ف)
الخميس فيغفر فيها لكل عبد ال يشرك باهلل شيئا إال رجال كانت بينه و بين أخيه شحناء فيقاال  

   . انظروا هذين حتى يصطلحا   : 
 ب الحساد اجتنا ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

َأْم َيْحُسُدوَن النهاَس َعَلَى َمآ اَتاُهُم اللهُه ِمن َفْضِلِه َفَقاْد اَتْيَناآ اَل ْإْباَراِهيَم ال ِكَتااَب     : )قال تعالى
 [54: اآلية -النساء : سور ( ]َوال ِحك َمَة َواَتْيَناُهْم ّمل كات َعِظيمات

تحاسادوا و ال تناجشاوا و ال    ال  : قاال  أن النباي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
تباغضوا و ال تدابروا و ال يبع بعضكم على بيع بعل و كونوا عباد اهلل إخوانا المسالم أخاو   

بحسب امارئ   -و أشار إلى صدره  -قره التقوى هاهنا ْحه و ال َيلَّذَّو ال يخ ال يظلمه  المسلم 
   . و ماله و عرضه من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه 

َدبم إليكم داُء األمِم من قبِلكم   : قال أن النبي ( حديث الزبير بن العوام في صحيح الترمذي)
الحسُد و البغضاء ، والُبغ ضةَّ هي الحالقة، ال أقول حالقة الشعر ولكن حالقاَة الادين ، و     : 
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حتى تحابوا أال أنبئكم بما ُيثهبتَّ  الذي نفس محمد بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لن تؤمنوا
   . ذلك  أفشوا السالم بينكم 

 اجتناب احتقار المسلمين  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
َيَأّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اَل َيْسَخْر َقْوٌم ّمن َقْوٍم َعَسَى َأن َيكَّونَّوا  َخْيرات ّمن ُهْم َواَل ِنَسآٌء ّمن : )قال تعالى

َّ َبنهَسآٍء  ْعَد َعَسَى َأن َيكَّّن َخْيرات ّمن ُهّن َواَل َتل ِمُزَوا  َأنفََّسكَّْم َواَل َتَناَبُزوا  ِباألل َقاِب ِبْئَس االْسُم ال فَُّسو
  [11: اآلية -الحجرات : سور ( ]اَنيَماِن َوَمن لهْم َيتَّْب َفُأْوَلَاْئَك ُهُم الظهاْلُموَن

ال تحاسادوا و ال تناجشاوا و ال     : قاال  النباي  أن ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
تباغضوا و ال تدابروا و ال يبع بعضكم على بيع بعل و كونوا عباد اهلل إخوانا المسالم أخاو   

بحسب امارئ   -و أشار إلى صدره  -قره التقوى هاهنا ْحه و ال َيلَّذَّو ال يخ ال يظلمه  المسلم 
   . المسلم حرام دمه و ماله و عرضه  من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على

ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال   : قال أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم)
إن اهلل جميال    : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنة قال   : ذر  من كبر قيل 

َِ و َغمطَّ الناس     . يحب الجمال الكبر َبَطُر الح
ال يغفر اهلل  واهلل  : قال رجل    : قال أن النبي ( جندب بن عبد اهلل في صحيح مسلم حديث)

إني قد غفرت له وأحبطتَّ ! من ذا الذي يتألى علّي أن ال أغفر لفالن  فقال اهلل تعالى  ! لفالن 
 .  عملك 
 اجتناب التجسس على المسلمين ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

ّيَها الهِذيَن اَمنَّوا  اْجَتِنُبوا  َكِثيرات ّمَن الظهّن ْإّن َبْعَل الظهّن ْإث ٌم َواَل َتَجّسُسوا  َواَل َيغ َتب َيَأ: )قال تعالى
( ٌب ّرِحايمٌ ّبْعُضكَّم َبْعضات َأُيِحّب َأَحُدكَّْم َأن َيْأكََّل َلْحَم َأِخيِه َمْيتات َفَكِرْهتَُّموُه َواتهقَّوا  اللهَه ْإّن اللهَه َتاّوا 

 [11: اآلية -الحجرات : ور س]
إياكم والظن فين الظن أكذب الحاديث ،  :  قال أن النبي (  الصحيحين يحديث أبي هرير  ف)

 . وال تحسسوا وال تجسسوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد اهلل إخوانات 
 عدم تتبع عورات المسلمين وزالتهم  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

إنك إن اتبعت عورات الناس أفسادتهم  :  قال أن النبي ( وية في صحيح أبي داودحديث معا)
   . أو كدت تفسدهم 

 . إذا قال العبد هلك الناس فهو أهَلكهم :  قال أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
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نه و يا معشر من امن بلسا  : قال أن النبي ( حديث أبي برز  األسلمي في صحيح أبي داود)
اتهم يتبع اهلل تبع عوريمن فال تغتابوا المسلمين و ال تتبعوا عوراتهم   ! لم يدخل انيمان قلبه 

   . بيته   تبع اهلل عورته يفضحه  فييو من  عورته ، 
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة : 

ت  ْللنهاِس َتْأُمُروَن ِبال َمْعُروِف َوَتن َهْوَن َعِن ال ُمن َكِر َوتَّْؤِمنَّوَن ِباللهِه كَّن تَّْم َخْيَر ُأّمٍة ُأخ ِرَج: )قال تعالى
 -ال عمران : سور ( ]َوَلْو اَمَن َأْهُل ال ِكَتاِب َلَكاَن َخْيرات لهُهْم ّمن ُهُم ال ُمْؤِمنَّوَن َوَأك َثُرُهُم ال َفاِسقَّوَن

  [110: اآلية
نَّوَن َوال ُمْؤِمَناِت َبْعُضُهْم َأْوْلَيآُء َبْعٍل َيْأُمُروَن ِبال َمْعُروِف َوَين َهاْوَن َعاِن   َوال ُمْؤِم: )قال تعالى و

ّن اللهاَه  ال ُمن َكِر َوُيِقيُموَن الّصاَلَ  َوُيْؤتَّوَن الّزَكاَ  َوُيِطيُعوَن اللهَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلَاْئَك َسَيْرَحُمُهُم اللهُه ْإ
 [ 01: اآلية -التوبة : سور ( ]َعِزيٌز َحِكيٌم

َفَلماه َنُسوا  َما ذَّكهُروا  ِبِه َأنَجْيَنا الهِذيَن َين َهْوَن َعِن الُسَوِء َوَأَخاذ َنا الهاِذيَن َظَلُماوا     : )قال تعالى و
 [165: اآلية -األعراف : سور ( ]ِبَعَذاٍب َبْئيٍس ِبَما َكانَّوا  َيف ُسقَّوَن

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فين    : قال لنبي أن ا( حديث أبي سعيد في صحيح مسلم)
   . لم يستطع فبلسانه فين لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف انيمان 

 خطر التقاعس عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
اْبِن َمْرَيَم َذْلاَك ِبَماا    لَِّعَن الهِذيَن َكَفُروا  ِمن َبِنَي ْإْسَراْئيَل َعَلَى ْلَساِن َداُووَد َوِعيَسى: )قال تعالى

المائد  : سور ( ]َكانَّوا  اَل َيَتَناَهْوَن َعن ّمنَكٍر َفَعلَّوُه َلِبْئَس َما َكانَّوا  َيف َعلَّوَن،َعَصْوا ّوَكانَّوا  َيْعَتُدوَن
/01، 09]  
إن النااس إذا  :  قال أن النبي (  والترمذيأبي داوود حديث أبي بكر الصديَ في صحيحي )

  . لظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه رأوا ا
عن المنكر  نمْوبالمعروف و لتنَه رّنلتأُم : قال أن النبي ( حديث حذيفة في صحيح الترمذي)

    . فال يستجاب لهم  نه دعوعقابات منه ، ثم تاهلل عليكم   ثأو يبع
خالف قوله فعله تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر و : 

: ساور  ( ]َأَتْأُمُروَن النهاَس ِبال ِبّر َوَتن َسْوَن َأن فََّسكَّْم َوَأن تَّْم َتت لَّوَن ال ِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقلَّاونَ : )قال تعالى
  [44: اآلية -البقر  
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لقاى فاي الناار    يوم القيامة فُي لعالم يؤتى با:  قال أن النبي ( حديث أسامة في الصحيحين)
الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولاون ياا   حول ها كما يدور الحمار حولفيدور  ه دلَ أقتابفتن

باالمعروف   كم عن المنكر فيقول كنت امر انابالمعروف وتنه نا تأمر كنت ما لك ويحك فالن 
 .  عن المنكر واتيه اكم وال اتيه وأنه

 ُلَرق ا أسري بي علاى قاوم تَّ  أتيت ليلة   : قال أن النبي ( حديث أنس في صحيح الجامع)
خطباء   : قال   ؟ يا جبريل من هؤالء   : فقلت  ت َفَو ت َضِرمن نار كلما قَّ هم بمقاريَلشفاُه

  .  أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون و يقرءون كتاب اهلل و ال يعملون به
 ال يسأُل إال اهلل تعالى  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

إني أعلماك كلماات     ! يا غالم  : قال أن النبي (   في صحيح الترمذي حديث ابن عباس)
احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل تجده تجاهك إذا سألت فاسأل اهلل و إذا استعنت فاستعن باهلل و اعلم 
أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك و لو اجتمعوا 

 الصحف يء لم يضروك بشيء إال قد كتبه اهلل عليك رفعت األقالم و جفتعلى أن يضروك بش

 .   
 [ إذا سألت فاسأل اهلل]  قوله : الشاهد 

من يكفل لي أن ال يسأل النااس شايئات   :  قال أن النبي ( حديث ثوبان في صحيح أبي داود)
 . وأتكفل له بالجنة ؟ فقال ثوبان أنا ، فكان ال يسأل الناس شيئات 

من أصاابته فاقاة    : قال أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث ابن مسعود  في صحيحي )
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته و من أنزلها باهلل أوشك اهلل له بالغنى إما بموت عاجل أو غناى  

  .  عاجل
 االقتصاد في العزلة والمخالطة  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

: قيل يا رسول اهلل أي الناس خير ؟ قال :  قال أن النبي (  صحيحينحديث أبي سعيد في ال)
 . رجٌل يجاهد بنفسه وماله ورجٌل في شعٍب من الشعاب يعبد اهلل ويدُا الناس من شره 

أملاك  : قال قلت يا رسول اهلل ما النجا  ؟ قاال  ( حديث عقبة ابن عامر في صحيح الترمذي)
 . لى خطيئتك عليك لسانك ول يسعك بيتَّك وابِك ع

 الناَس خالطَّالذي ُي المؤمُن : قال أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح الترمذي وابن ماجة)
  .  على أذاهم الناس و ال يصبُر من المؤمن الذي ال يخالطَّ أعظم أجراتم على أذاُه و يصبُر
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 يذكر نفسه وغيره أن الجزاء من جنس العمل  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 
من َضارم أضاَر  اهلل  :  قال أن النبي (  والترمذيأبي داوود حديث أبي ِصْرَمَة في صحيحي )

َن اهلل عليه َن شا   .  به و من شا
مسالما فاي    ل امارءات ما من امرئ يخذَّ : قال أن النبي ( حديث جابر في صحيح أبي داود)

فيه  ُبِحُي ٍنِطْوه اهلل تعالى في َمَلَذإال َخ ِهِتَمْرفيه من ُح ُكَهَتن و ُي ِهِضْرفيه من ِع ُصَقَتن موطن ُي
ه و ما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمتاه  رِتْصنَّ

  .  إال نصره اهلل في موطن يحب فيه نصرته
مان أكال   :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  المستورد رضي اهلل عنهحديث ) 
رجل مسلم أكله فين اهلل يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فين اهلل يكساوه  ب

مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فين اهلل يقوم به مقام سامعة وريااء ياوم    
 . القيامة
 انحسان إلى من يعمل تحت يديه  ومعاشر  الخلَ من اداب الصحبة: 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قاد كفااه    : قال أن النبي (  حينحديث أبي هرير  في الصحي)
  .  انه فليجلسه معه فين لم يجلسه معه فليناوله أكله أو أكلتينَخعالجه و ُد

المدينة أخذ أبو طلحاة بيادي إلاى     لما قدم رسول اهلل :  قال( حديث أنس في الصحيحين)
يٌس فليخدمك ، قال فخدمتاه فاي الحضار ،    فقال ي رسول اهلل إن أنسات غالٌم ك رسول اهلل 

فواهلل ما قال لي لشيِء صنعته لم صنعت هذا هكذا ، وال لشيٍء لم أصنعه ْلَم َلْم تصنع هذا هكذا 
 . 
قال لقيتَّ أبا ذٍر بالرمبذ  وعليه ُحلة وعلى غَّالمه ُحلة فساألته  ( حديث المعرور في الصحيحين)

إناك امارؤ فياك      ! يا أبا ذر   بُأمه فقال لي النبي  عن ذلك فقال إني ساببتَّ رجالت فعّيرته
جاهلية إخوانكم َخَولكم جعلهم اهلل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فهل ُيط ِعْماه مماا يأكال    

  .  ول ُيلِبْسه مما يلبس وال تََّكلفوهم ما يغلبهم ، فيذا كلفتموهم فأعينوهم 
: أضرُب غالمات لي فسمعتَّ من خلفي صاوتات  كنت : قال ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم)

فقلات ي رساول اهلل    اعلم أبا مسعود هلُل أقدر عليك منك عليه ، فالتفتَّ فيذا هو رسول اهلل 
 . أما لو لم تفعل للفحتك النار : هو حٌر لوجه اهلل فقال 
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]*[ التحلي بآداب اللباس: 
 : ستر العور   وجوب( 1)

َم خَّذَّوا  ِزيَنَتكَّْم ِعنَد كَّّل َمْسِجٍد وكَّلَّوا  َواش َرُبوا  َواَل تَّْساِرفََّوا  ْإنهاُه اَل ُيِحاّب    َياَبِنَي اَد: )قال تعالى
 [ 31: اآلية -األعراف : سور ( ]ال ُمْسِرِفيَن

من : ريانة وتقولكانت المرأ  تطوف بالبيت وهي ُع: قال ( حديث ابن عباس في صحيح مسلم)
 اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فاال أحلاه   : وتقول. رجهاطوافات؟ تجعله على فيعيرني ِت

  ".خذوا زينتكم عند كل مسجد: "فنزلت هذه اآلية
احفظ عورتك إال  : قال أن النبي ( حديث معاوية بن حيد  في صحيحي أبي داوود والترمذي)

إن استطعت   : قال   ؟ إذا كان القوم بعضهم في بعل   : من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل 
اهلل أحَ أن يستحيا مناه    : قال   ؟ إذا كان أحدنا خاليا   : أن ال يرينها أحد فال يرينها قيل 

   . من الناس 
إن اهلل َحيٌي ِستير يحُب الحياَء والستر ، :  قال أن النبي ( حديث يعلى في صحيح أبي داود)

 . فيذا اغتسل أحدكم فليستتر 
ثيابها  َضُعما من امرأ  ت : قال أن النبي ( والترمذيبي داوود أحديث عائشة في صحيحي  )

  .  بينها و بين اهلل الستَرإال هتكت  زوجها في غير بيت
 : استحباب لبس الثياب الطيبة الجميلة ( 1)
  .   َرَبالِح ى النبي كان أحب الثياب إل :قال ( حديث أنس في الصحيحين) 
 . ن قطن ، وكانت أفضَل الثياب عندهم ُبْرٌد يماني م[   َرَبالِح]
ال يدخل الجنة من كاان فاي قلباه     : قال أن النبي  ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم) 

إن اهلل   : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنة قاال    : مثقال ذر  من كبر قيل 
َِ ُرَطجميل يحب الجمال الكبر َب   .  الناس ِطْموَغ الح

 : استحباب التواضع في الثياب ( 3)
 قَِّبَل رسول اهلل  : أنها أخرجت كساءات وإزارات غليظات فقالت ( حديث عائشة في الصحيحين) 

 . في هذين 
  .  من انيمان البذاذ َّ : قال أن النبي ( وابن ماجةأبي داوود حديث أبي ُأمامَة في صحيحي )
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 : اجتناب ثياب الشهر  ( 4)
 مان لابس ثاوبَ    : قال أن النبي ( وابن ماجةأبي داوود ر  في صحيحي  حديث ابن عم) 
  .  فيه النار ُبِهل ثم ُي َذلٍةر  ألبسه اهلل يوم القيامة ثوب َمْهشَّ
 : ذم التنعم ( 5)
إيااك و التانعم فاين عبااد اهلل ليساوا      :  قال أن النبي ( حديث معاذ في صحيح الجامع)

  .  بالمتنعمين
 : ال الثياب تحريم إسب( 6)

ال ينظر اهلل يوم القيامة إلى مان جار    : قال أن النبي (  حديث أبي هرير  في الصحيحين )
  .  راَطإزاره َب

يالء لم ينظر اهلل إلياه  من جر ثوبه خَّ  : قال أن النبي (  حديث ابن عمر في الصحيحين *)
 ذلك منه يسترخي إال أن أتعاهد بي أحد ِشَقي ثويا رسول اللهه إن   : فقال أبو بكر  يوم القيامة

  .  ذلك خيالءإنك لست   : فقال له 
ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة و ال ينظر  : قال أن النبي ( حديث أبي ذٍر في صحيح مسلم)

رسول اللهه صلى اللهه عليه وسلم ثاالث مارات   ، فقرأها  إليهم و ال يزكيهم و لهم عذاب أليم 
المسبل إزاره و المناان الاذي ال     : خابوا وخسروا من هم يا رسول اللهه قال  : فقال أبو ذر 

  .  يعطي شيئا إال منه و المنفَ سلعته بالحلف الكاذب
ما أسفل الكعبين من انزار ففاي   : قال أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيح البخاري ) 

  .  النار
 : تحريم التبختر في الثياب ( 0)
ه ُسف ه َنْبِجْعتَّ لٍةبينما رجل يمشي في ُح : قال أن النبي (  ي هرير  في الصحيحين حديث أب)
  .  إلى يوم القيامة األرل  في إذ خسف اهلل به فهو يتجلجُل رأَسه ٍلِجرمُم
 : تحريم الحرير على الرجال ( 1)
يلبساه فاي    نفلمن لبس الحرير في الدنيا   : قال أن النبي (  حديث أنس في الصحيحين )

  .  اآلخر 
 : إباحة األعالم من الحرير ( 9)
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لبس الحرير إال موضع ُأصابعين أو   نهى رسول اهلل : قال (  حديث عمر  في الصحيحين )
 . ثالث أو أربع 

 : إباحة لبس الحرير للتداوي ( 10)
مايٍص  رخنص لعبد الرحمن بن عوٍف والزبير في ق أن النبي (  حديث أنس في الصحيحين )

 . من حرير من ِحكٍة كانت بهما 
 : تحريم الثوب المصبوغ بالُعصفر ( 11)

عليم ثوبين ُمَعْصاَفرين   رأى رسول اهلل : قال ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم)
 . ال أحرقها : قلت أغسلها ؟ قال  ، هاهذه من ثياب الكفار فال تلبسإن :فقال 

 :  ثياب الكفار تحريم( 11)
عليم ثوبين ُمَعْصاَفرين   رأى رسول اهلل : قال ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم)

 .  ال أحرقها: قلت أغسلها ؟ قال  ، هاهذه من ثياب الكفار فال تلبسإن :فقال 
  من تشبه بقوم فهو منهم  : قال أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح أبي داود)

 : استحباب لبس القميص : (13)
 كان أحب :  ااهلل تعالى عنه رضي: قالت (  والترمذيأبي داوود حديث أم سلمة في صحيحي )

  .  القميص   ى النبي الثياب إل
 : دعاء لبس الجديد  (14)
اه باسامه  كان إذا استجد ثوبا سمم: قال (  والترمذيأبي داوود حديث أبي سعيد في صحيحي )

لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره و خير ما صنع له اللهم   : قميصا أو عمامة ثم يقول 
  .  و أعوذ بك من شره و شر ما صنع له

من أكال   : قال أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث معاذ بن أنس الُجَهِني  في صحيحي )
فر غَّ يه من غير حول مني و ال قو ِنَقَزالحمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام و َر  : طعاما ثم قال 

قنيه مان غيار   َزالحمد هلل الذي كساني هذا و َر  : له ما تقدم من ذنبه و من لبس ثوبا فقال 
  .  حول مني و ال قو  غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر

 : لبس العمامة ( 15)
 . مكة يوم الفتح وعليه عمامة  سوداء  قال دخل النبي ( حديث جابر في صحيح الترمذي)
 . إذا أعتم سَدَل ِعمامته بين كتفيه  كان النبي : قال ( عمر  في صحيح الترمذيحديث ابن )
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 : اداب لبس النعل ( 16)

 . بالشمال فليبدأ  انتزا و إذا  ين إذا انتعل فليبدأ باليم[ 1]
و إذا  ين إذا انتعل أحدكم فليبدأ بااليم   : قال أن النبي (  حديث أبي هرير  في الصحيحين)

  .  اَزن ما تَُّهْرل و اِخَعن لتكون اليمنى أولهما تَّ بالشمال بدأ فلي انتزا 
   .أو لُين ِعل ُهما جميعا  ال يمش في نعٍل واحد  ْلُيْحِفهما  جميعا[ 1]
ال يمش أحدكم في نعٍل واحد  ْلُيْحِفهما  :   قال أن النبي (  حديث أبي هرير  في الصحيحين) 

   .أو لُين ِعل ُهما جميعا  جميعا
  .  ينتعل الرجل و هو قائم ال أن[ 3]
أن ينتعل الرجال    نهى  النبي : قال (  حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة) 

  .  و هو قائم
  ر من  النعالاكثان[ 4]
أكثروا من هذه النعال فين الرجل ال يازال  :  قال أن النبي ( حديث جابر في صحيح الجامع)

  .  تعلراكبا ما ان
 : اداب لبس النساء ( 10)

فصل الخطاب في اداب لبس النساء يكون في ارتياد الحجاب الشرعي الذي فرضه اهلل تعاالى  
 . عليهن ستراَّ لهّن وحفاظات عليهّن 

 وإليك بعل فضائل الحجاب الشرعي : 
 : له وقد أوجب اهلل تعالى طاعته وطاعة رسو ، الحجاب طاعة  هلل تعالى ولرسوله ( 1)

َوَما َكاَن ْلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ْإَذا َقَضى اللهُه َوَرُسولَُّه َأْمرات َأن َيكَّوَن َلُهُم ال ِخَيَر َّ ِماْن  : )قال تعالى
  [36: اآلية -األحزاب : سور ( ]َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللهَه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضّل َضاَلالت ّمِبينات

َوقَّل لهل ُمْؤِمَناِت َيغ ُضْضَن ِماْن َأْبَصااِرِهّن َوَيْحَفظ اَن    : )قال تعالىبالحجاب فوقد أمر اهلل تعالى 
َن فَُّروَجُهّن َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهّن ْإاله َما َظَهَر ِمن َها َول َيْضِرْبَن ِبخَُّماِرِهّن َعَلاَى ُجُياوِبِهّن َواَل ُيْباِدي    

آْئِهّن َأْو اَبآِء ُبُعوَلِتِهّن َأْو َأْبَنآْئِهّن َأْو َأْبَنآِء ُبُعوَلِتِهّن َأْو ْإخ اَواِنِهّن َأْو  ِزيَنَتُهّن ْإاله ْلُبُعوَلِتِهّن َأْو اَب
ي اْنْرَباِة  َبِنَي ْإخ َواِنِهّن َأْو َبِني َأَخَواِتِهّن َأْو ِنَسآْئِهّن َأْو َما َمَلَكت  َأْيَمانَُّهّن َأِو التهاِبِعيَن َغْيِر ُأْوْلا 

اِل َأِو الطهف ِل الهِذيَن َلْم َيظ َهُروا  َعَلَى َعْوَراِت النهَسآِء َواَل َيْضِرْبَن ِباَأْرُجِلِهّن ْلاُيْعَلَم َماا    ِمَن الّرَج



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   534 

: اآلية -النور : سور ( ]ُيخ ِفيَن ِمن ِزيَنِتِهّن َوتَّوُبَوا  ْإَلى اللهِه َجِميعات َأّيَها ال ُمْؤِمنَّوَن َلَعلهكَّْم تَّف ِلُحوَن
31]  

 : الحجاب إيمان ( 1)
َوقَّل لهل ُمْؤِمَناِت َيغ ُضْضَن ِمْن َأْبَصااِرِهّن  )ألن اهلل تعالى لم يخاطب به إال المؤمنات لقوله تعالى 

( َوَيْحَفظ َن فَُّروَجُهّن َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهّن ْإاله َما َظَهَر ِمن َها َول َيْضاِرْبَن ِبخَُّماِرِهّن َعَلاَى ُجُياوِبِهنّ    
  [31: اآلية -نور ال: سور ]
َيَأّيَها النهِبّي قَّل ألْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَسآِء ال ُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهّن ِمن َجاَلِبيِبِهّن َذْلَك : )قال تعالىو

 [59: اآلية -األحزاب : سور ( ]َأْدَنَى َأن ُيْعَرف َن َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اللهُه َغفَّورات ّرِحيمات
 :الحجاب طهار   (3)
( َوْإَذا َسَأل تَُّموُهّن َمَتاعات َفاْسَألَّوُهّن ِمن َوَراِء ِحَجاٍب َذْلكَّْم َأط َهُر ْلقَّلَّوِبكَّْم َوقَّلَّاوِبِهّن ً : )قال تعالى 
  [53: اآلية -األحزاب : سور ]

أنه قال وافَ ربي عز وجل في ثالت قلت يا رساول اهلل لاو    ثبت ذلك في الصحيحين عنه
وقلات ياا   "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي "ت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل اهلل تعالى اتخذ

رسول اهلل إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فأنزل اهلل اياة الحجااب وقلات    
عسى ربه إن طلقكن أن يبدلاه  "ألزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم لما تماألن عليه في الغير  

 . فنزلت كذلك "منكن  أزواجا خيرا
 : الحجاب عفة  (4)

َيَأّيَها النهِبّي قَّل ألْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَسآِء ال ُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهّن ِمن َجاَلِبيِبِهّن َذْلاَك  لقوله تعالى 
  [59: اآلية -زاب األح: سور ( ]َأْدَنَى َأن ُيْعَرف َن َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اللهُه َغفَّورات ّرِحيمات

 : الحجاب ستر ( 5)
َياَبِنَي اَدَم َقْد َأنَزل َنا َعَلْيكَّْم ْلَباسات ُيَواِري َسْوَءاِتكَّْم َوِريشات َوْلَباُس التهق َوَى َذْلَك َخْياٌر  : )قال تعالى

  [16: اآلية -األعراف : سور ( ]َذْلَك ِمْن اَياِت اللهِه َلَعلهُهْم َيذهكهُروَن
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   حجاب الشرعي ثمانية هي لاشروط:  
 استيعاب جميع البدن حتى الوجه على الراجح [ الشرط األول]

َيَأّيَها النهِبّي قَّل ألْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَسآِء ال ُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهّن ِمن َجاَلِبيِبِهّن َذْلاَك  : )قال تعالى
 [59: اآلية -األحزاب : سور ( ]اَن اللهُه َغفَّورات ّرِحيماتَأْدَنَى َأن ُيْعَرف َن َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَك

المرأ  عور  فيذا خرجت استشرفها  : قال أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح الترمذي)
  .  الشيطان

من جر ثوبه خيالء لام   : قال أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )
  : يا رسول اللهه فكيف تصنع النساء بذيولهن قال   :قالت أم سلمةفمة ينظر اهلل إليه يوم القيا

 .  فترخيه ذراعات ال يزدن عليه   :إذن تنكشف أقدامهن قال   : قالت يرخين شبرات 
 أن ال يكون زينةت في نفسه [ الشرط الثاني] 

الناور  ( ] َيْضِرْبَن ِبخَُّمِرِهّن َعَلَى ُجُيوِبِهّن َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهّن ْإاله َما َظَهَر ِمن َها َول : )تعالى لقوله
/31 ] 
 : أن يكون صفيقات ال يشف [ : الشرط الثالث] 

 وذلك ألن الستر ال يتحقَ إال بالصفيَ ، أما الشفاف فينه يزيد المرأ  فتنةت وزينة 

  :اصنفان من أهل النار لام أرهما    : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم) 
 مميالت  مائالت   عاريات  كاسيات  و نساٌء، معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس  رجاٌل

خت المائلة ال يدخلن الجنة و ال يجدن ريحها و إن ريحهاا ليوجاد مان    الُب ن كأسنمِةرءوسُه
  .  مسير  كذا و كذا

 . أن يكون فضفاضات ال يصف [ : الشرط الرابع] 
قَّبطيةت كثيفةت مماا أهاداها لاه     كساني رسول اهلل  : قال ( يد في المسندحديث أسامة بن ز)

: فقاال  . ما لك لم تلبس القَّبطية ؟ قلت كسوتها امرأتاي  : دحيةَّ الكلبي فكسوتها امرأتي فقال 
 . ُمْرها فلتجعل تحتها ِغالله فيني أخافَّ أن تصف حجم ِعظامها 

 [ :الشرط الخامس أن ال يكون مبخرات ] 
أيما امرأ  أصابت بخورا فاال تشاهد    : قال أن النبي ( ث أبي هرير  في صحيح مسلمحدي)

  .  معنا العشاء اآلخر 
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أيما امرأ  استعطرت ثام خرجات     : قال أن النبي ( حديث أبي موسى في صحيح النسائي)
  .  فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية و كل عين زانية

 [ : ه لبس الرجل الشرط السادس أن ال يشب] 
المتشبهين من الرجال بالنسااء   قال لعن رسول اهلل ( حديث ابن عباس في صحيح البخاري)

 . والمتشبهات من النساء بالرجال 
 [ : الشرط السابع أن ال يشبه لبس الكافرات ] 
 عليم ثوبين ُمَعْصاَفرين  رأى رسول اهلل : قال ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم)

 . ال أحرقها : قلت أغسلها ؟ قال  ، هاهذه من ثياب الكفار فال تلبسإن :فقال 
  .  من تشبه بقوم فهو منهم  : قال أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح أبي داود)
 [ : الشرط الثامن أن ال يكون لبس شهر  ] 
ر  ْهشَّ لبس ثوَب من : قال أن النبي ( حديث ابن عمر  في صحيحي  أبي داوود وابن ماجة)

  .  فيه النار ُبِهل ثم ُي َذلٍةألبسه اهلل يوم القيامة ثوب َم
]*[ مساوئ التبرج والعياذ باهلل : 

 : التبرج من صفات أهل النار ( 1)
  :صنفان من أهل الناار لام أرهماا     : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

 مميالت  مائالت   عاريات  كاسيات  و نساٌء، ون بها الناس معهم سياط كأذناب البقر يضرب رجاٌل
خت المائلة ال يدخلن الجنة و ال يجدن ريحها و إن ريحهاا ليوجاد مان    الُب ن كأسنمِةرءوسُه

  .  مسير  كذا و كذا
خت المائلة ال الُب ن كأسنمِةرءوسُه مميالت  مائالت   عاريات  كاسيات  و نساٌء] الشاهد قوله  

  [  الجنة و ال يجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسير  كذا و كذايدخلن 
 :التبرج جاهلية  منتنة ( 1)
: اآلياة  -األحازاب  : سور ( ]َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتكَّّن َواَل َتَبّرْجَن َتَبّرَج ال َجاِهِلّيِة االَّوَلَى: )قال تعالى 

33]  
 : التبرج معصية  هلل ورسوله ( 3)
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 كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى:  قال أن النبي (  في صحيح البخاري حديث أبي هرير )
   .  ومن يأبى يا رسول اللهه؟  من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى  :، قيل

 :التبرج هالٌك ُمَحقَ بنص السنة الصحيحة ( 4)
رجٌل : ال تسأل عنهم ثالثة  :  قال أن النبي ( حديث فضالة بن عبيد في صحيح األدب المفرد)

فارَ الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيات ، وأمة  أوعبٌد أبَ فمات ، وامرأ   غاب عنها زوجها 
 . فتبرجمت بعده ، فال تسأل عنهم 

]*[التحلي بآداب الزينة : 
 ومن هذه اآلداب ما يلي : 
 إكرام الشعر بتسريحه ودهنه وتنظيفه: 
   . من كان له شعر فليكرمه   : قال أن النبي ( اودحديث أبي هرير  في صحيح أبي د)
لنهي عن الترجل إال غبات ا : 
عن الترجال   النبي  قال نهى ( حديث عبد اهلل بن الُمَغفنل في صحيحي أبي داوود والترمذي)

 .  إال غبات 
 أي التمشط أي تسريح الشعر  ( نهى عن الترجل   ) 
م فال يكره بل يسن فالمراد النهي عن المواظبة عليه واالهتمام أي يومات بعد يو  ( إال غبات   ) 

 ألن ذلك من فعل المتنعمين  به ألنه مبالغة في التزيين
إيااك و التانعم فاين عبااد اهلل ليساوا       : قال أن النبي (  حديث معاذ في صحيح الجامع)

    . بالمتنعمين 
 إباحة الضفائر:  
إلى مكة ولاه أرباع    قدم النبي : قالت ( والترمذيد أبي داووحديث أم هانئ في صحيحي )

 .غدائر أي ضفائر 
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 النهي عن القزا: 
والقزا هو السحاب المتفرَ ، والمقصود به حلَ بعل الشعر وترك بعضه بحياث يشابه     

 السحاب المتفرَ 
 . نهى عن الَقْزا  أن النبي ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
رأى صبيات ُحِلَ بعل رأسه وترك بعضات فنهى  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح مسلم)

 . احلقوه كَّله أو اتركوه كله : عن ذلك وقال 
 النهي عن نتف الشيب:  
ال تنتفاوا   : قاال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيحي ) 

  .  يوم القيامة فينه نور المسلم الشيب 
من شاب شايبةت فاي   :  قال أن النبي ( ه في صحيحي الترمذي والنسائيحديث كعب بن ُمر)

  .  انسالم كانت له نورا يوم القيامة
 استحباب تغيير الشيب بالحناء والَكَتم : 
إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب  : قال أن النبي ( حديث أبي ذر في صحيح السنن األربعة)
  مَتالحناء و الكََََ  : 

إن اليهاود و النصاارى ال يصابغون    :  قاال  أن النبي ( ي هرير  في الصحيحينحديث أب)
  .  فخالفوهم

 تحريم الِخضاب بالسواد : 
قال ُأتَي بأبي قَّحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامِة بياضاات  ( حديث جابر في صحيح مسلم)

  .  بشيء و اجتنبوا السوادغيروا هذا  فقال النبي 
يكون في اخر الزمان  : قال أن النبي ( والنسائيأبي داوود اس في صحيحي حديث ابن عب)

  .  قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام ال يريحون رائحة الجنة
 تحريم اتخاذ النساء قَّصةً  من شعر : 
 –هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم  : قال أن النبي ( حديث معاوية في الصحيحين)

 . من شعر  يعني قَّصةت
 تحريم الوصل والوشم والنمص للنساء : 
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لعان اهلل الواصالة و المستوصالة و    :  قاال  أن النبي ( حديث ابن عمر  في الصحيحين)
 . الواشمة و المستوشمة

 استحباب الطيب: 
  .  كان ال يرد الطيب أن النبي ( حديث أنس في صحيح البخاري)
من عرل عليه ريحان فال يرده فيناه  : قال  النبي  أن( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

  .  ل طيب الريححِمخفيف الَم
  .  أطيب الطيب المسُك: قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في صحيح مسلم )
تنبيه :   يجدر بنا هنا أن نبين الفرَ بين طيب الرجل وطيب المرأ 
يب الرجال ما ظهار  ِط: قال  أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي والنسائي )

  .  هريُح َيِفه و َخما ظهر لونَّ النساِء يُبه و ِطلونَّ َيِفه و َخريُح
 النهي عن المبالغة في التطيب : 
  .  أن يتزعفر الرجل  النبي  نهى: قال ( حديث أنس في الصحيحين)

 . هو التلطخ بالزعفران : والتزعفر 
ج رائحته للنساء خارج البيت تحريم الطيب الذي تخر : 
أيما امرأ  أصابت بخورا فاال تشاهد    : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

  .  معنا العشاء اآلخر 
أيما امرأ  استعطرت ثام خرجات     : قال أن النبي ( حديث أبي موسى في صحيح النسائي)

  .  نيةفمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية و كل عين زا
 تحريم خاتم الذهب للرجال : 
 . نهى عن خاتم الذهب  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
ُحرَِّم لباُس الحرياِر و  :  قال أن النبي ( حديث أبي موسى في صحيحي الترمذي وابن ماجة)

 .  الذهب على ذكور أمتي و أحل نناثهم
 إباحة خاتم الفضة:  
   . كان خاتمه من فضة فصه منه  أن النبي ( ح البخاري  حديث أنس في صحي)
 يوضع خاتم الفضة تار ت في اليد اليمنى وتار ت في اليد اليسرى : 
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في هذه ، وأشار إلى الخنصر من  قال كان خاتم رسول اهلل ( حديث أنس في صحيح مسلم )
 . يده اليسرى 

 . لبس خاتمه في يمينه كان ي أن النبي   ( حديث علّي في صحيح النسائي)
تنبيه :  ورد النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها: 
أن أتختم في هذه أو هذه ، فأوماأ   نهاني رسول اهلل  : قال ( حديث علّي في صحيح مسلم)

 . إلى الوسطى والتي تليها 
 : االقتصاد في الفراش فال ُيتخذ للزينة بغير حاجة 

فراش للرجل و فراش المرأته و الثالاث  : قال  أن النبي   (  حديث جابر في صحيح مسلم)
   . للضيف و الرابع للشيطان 

 ال ُيتخذ الجرس في الدواب للزينة : 
ال تصحب المالئكة رفقة فيها كلب و : قال  أن النبي   ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

  .  ال جرس
 التحلي بيقراء السالم على المؤمنين: 
: أُي انسالم خيار ؟ قاال    أن رجالت سأل النبي ( ث عبد اهلل ابن عمرو في الصحيحينحدي)

 . تَّطعم الطعام وتَّقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف 
و الذي نفسي بيده ال تدخلون الجناة  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

أفشاوا    ؟ على شيء إذا فعلتماوه تحااببتم    حتى تؤمنوا و ال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم
 السالم بينكم

أيهاا النااس   : قاال   أن النبي ( حديث عبد اهلل ابن سالم في صحيح الترمذي وابن ماجة) 
 . أطعموا الطعام وأفشوا السالم وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم 

إن السالم اسم من أسماء اهلل تعاالى  : قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح األدب المفرد)
  .  في األرل فأفشوا السالم بينكم ه اهللوضع

أبخل الناس من بخل بالساالم  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح األدب المفرد)
  .وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء 
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ت المغفار  باذَل   إن من موجباا : قال  أن النبي ( حديث هانئ ابن يزيد في صحيح الجامع)
 . السالم وحسَن الكالم 

 .قال إن ليهود ليحسدونكم على السالم والتأمين  أن النبي ( حديث أنس في صحيح الجامع )
رد   : حَ المسلم على المسلم خماس  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

  .  ميت العاطسالسالم و عياد  المريل و اتباا الجنائز و إجابة الدعو  و تش
فقال  قال جاء رجٌل إلى النبي ( والترمذيأبي داوود حديث عمران ابن حصين في صحيحي )

: عشر حسنات ، وجاء اخر فقال السالم علايكم ورحماة اهلل فقاال    :  السالم عليكم فقال 
 . عشرون ، ثم جاء اخر فقال السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته فقال ثالثون 

ااالم  اداب السا: 
 : للسالم اداٌب ينبغي على اننسان أن يتحلى بها منها ما يلي 

َوْإَذا ُحّييتَّم ِبَتِحّيٍة َفَحّيوا  ِبَأْحَسَن )رد السالم بتحيٍة أحسن مثلها أو مثلها امتثاالت لقوله تعالى  (1
 ( 16 /النساء  )( ِمن َهآ َأْو ُرّدوَهآ

 القاعد والقليل على الكثير  يسلم  الراكب على الماشي والماشي على( 1
يسلم  الراكب على الماشاي والماشاي   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 .على القاعد والقليل على الكثير 
 :من السنة التسليم على الصبيان ( 3
 . يفعله  كان النبي : أنه مرم على صبيان فسلنم عليهم وقال ( حديث أنس في الصحيحين)
 :ويجوز السالم على مجموعة من النساء ( 4
فاي   مّر عليناا النباي   : قالت ( والترمذيأبي داوود حديث أسماء بنت يزيد في صحيحي )

 . نسو ٍ  فسلنم علينا 
تنبيه :   إذا كانت المرأ  واحد  فاألولى أال يسلم عليها مخافة الفتنة وال سيما إن كانت 

 ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء  أخبر أنه ما  شابة ألن النبي 
ما تركتَّ بعدي فتنةت أضُر على الرجاال مان   : قال  أن النبي ( حديث أسامة في الصحيحين)

 . النساء 
  : إذا اصطحب رجالن مسلمان فحال بينهما شجٌر فليسلم أحدهما على اآلخر( 5
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لقي أحدكم أخاه فليسالم علياه    إذا: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح أبي داود)
  .  فين حالت بينهما شجر  أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه

 :ال نبدأ اليهود والنصارى بالسالم ( 6

ال تبدءوا اليهود و ال النصارى بالسالم و : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
   .  إذا لقيتم أحدهم في طريَ فاضطروه إلى أضيقه

لي بالمصافحة من الرجل للرجل التح: 
ما مان مسالمين يلتقياان    قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث البراء في صحيحي )

  .  فيتصافحان إال غفر لهما قبل أن يتفرقا
 طعن في رأس أحدكم بمخايطٍ ألن ُيقال  أن النبي ( حديث معقل ابن يسار في صحيح الجامع)

  .   امرأ  ال تحل لهمن حديد خير له من أن يمس 
 . إني ال أصافح النساء : قال  أن النبي ( حديث أميمة بنت رقيقة في صحيح الجامع)
 التحلي بشكر المعروف: 
مان اساتعاذكم بااهلل    : قال   أن النبي ( والنسائيأبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )

ن صنع إليكم معروفا فكافئوه فين فأعيذوه و من سألكم باهلل فأعطوه و من دعاكم فأجيبوه و م
  .  لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

من ال يشكُر الناس ال : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث أبي هرير  في صحيحي )
 . يشكُر اهلل 

 
 

 التخلي عن الرزائل
 
 التخلي عن رذيلة كثر  الكالم: 
 إن من أحبكم إلي و أقربكم مني مجلسات  :قال  أن النبي  ( صحيح الترمذي حديث جابر في)

ياوم القياماة    مجلساات   أبغضكم إلي و أبعادكم مناي   من  يوم القيامة أحاسنكم أخالقا و إن
 قد علمنا الثرثارون والمتشدقون  يا رسول اهلل  : الثرثارون و المتشدقون و المتفيهقون قالوا 

  .  المتكبرون  : قال   ؟ ما المتفيهقون ف
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  التخلي عن رذيلة التحدث بكل ما سمع: 
كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما  :قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح أبي داود)

 يسمع
  . ابئس مطية الرجل زعمو: قال  أن النبي  ( أبي داوود حديث ابن مسعود في صحيح )
إن اهلل حرمم عليكم عقوَ األمهاات ووأد  : قال  أن النبي  (  حديث المعير  في الصحيحين) 

 .البنات ومنعات وهات ، وكره لكم قيل وقال وكثر  السؤال وإضاعة المال 
  التخلي عن الكذب: 
عليكم بالصدَ فين الصدَ يهدي إلاى  : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في الصحيحين )

ما يزال الرجل يصدَ و يتحرى الصدَ حتى يكتب عناد اهلل   البر و إن البر يهدي إلى الجنة و
صديقا و إياكم و الكذب فين الكذب يهدي إلى الفجور و إن الفجور يهدي إلى النار و ما يازال  

  .  الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا
رَي الرجل عينيه ما أفرى الِفرى أن ُي: قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح البخاري )

 .  لم تريا 
 .  كان أبغل الخلَ إليه الكذب : قالت ( حديث عائشة في صحيح الجامع)
إذا حدث كاذب و    : اية المنافَ ثالث : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

   .  إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان
من كن فيه كاان منافقاا    أربٌع: قال  لنبي أن ا( حديث عبد اهلل ابن عمرو في الصحيحين )

إذا ائتمن خان   : خالصا و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاَ حتى يدعها 
  .  و إذا حدث كذب و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر

 تحريم الكذب في الرؤيا : 
م بُحلٍم لم ياره كَّلِّاف أن   من تحلن: قال  أن النبي ( حديث ابن عباس في صحيح البخاري ) 

يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ، ومن استمع إلى حديث قوٍم وهم له كارهون ُصبم فاي ُأذنياه   
 . اآلنُك يوم القيامة ، ومن صور صور ت ُعذِّب وكَّلَِّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 

 تحريم الكذب نضحاك القوم : 
للاذي   ويالٌ :قاال   أن النبي ( والترمذي داوود  أبيحديث معاوية ابن حيد  في صحيحي ) 
  .   له له ويٌل ليضحك به القوم ويٌل فيكذُب ثَّدَِّحُي
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تنبيه :  الحرب وانصالح بين الناس وحديث الرجل : ويجوز الكذب في ثالثة أمور هي
 . امرأته وحديث المرأ  زوجها 

ليس الكذاب بالذي يصالح باين   : ل قا أن النبي ( حديث أم كلثوم بنت عقبة في الصحيحين)
  .  و يقول خيراأالناس فينمي خيرا 

الحرب وانصالح : ولم أسمعه ُيَرخنص في شيء مما يقول الناس كذب إال في ثالث ) مزاد مسل
 ( بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأ  زوجها 

 جواز المعاريل: 
قال إن في المعاريل لمندوحاة   ( مفرد موقوفاتحديث عمران ابن ُحصين في صحيح األدب ال) 

 . عن الكذب 
 سعة : معنى مندوحة 

 التخلي عن الغناء واالحتراز منه: 
َوِمَن النهاِس َمن َيش َتِري َلْهَو ال َحِديِث ْلُيِضّل َعن َسِبيِل اللهِه ِبَغْيِر ِعل ٍم َوَيتهِخَذَها ُهُزوات : )قال تعالى

  [6 /لقمان ( ]اٌب ّمِهيٌنُأْوَلَاْئَك َلُهْم َعَذ
ال تبيعوا القينات و ال : قال  أن النبي  ( حديث أبي أمامة في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

 اآليةتشتروهن و ال تعلموهن و ال خير في تجار  فيهن و ثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه 
  .  اآلية  { و من الناس من يشتري لهو الحديث   } 
ليكونن في أمتاي أقاوام    :قال  أن النبي  ( مالك األشعري في صحيح أبي داودحديث أبي )

 . و الحرير و الخمر و المعازف  حريستحلون ال
في هذه األمة خساف و  : قال  أن النبي  ( حديث عمران ابن ُحَصين في صحيح الترمذي )

ت القياان و  إذا ظهار  يا رساول اهلل ومتاى ذلاك ؟   : فقال رجٌل من المسلمين  مسخ و قذف
  .  المعازف و شربت الخمور

 أي المغنيات : معنى القيان 
 التخلي واالحتراز من الشعر المحرم: 
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وهو ما كان فيه مدٌح بالباطل أو ذُم قوٍم بالباطل أو قول زوٍر أو بهتان ،  وعليه يحمل قولاه  
َوَأنهُهْم َيقَّولَّاوَن َماا اَل   ،ْم ِفي كَّّل َواٍد َيِهيُموَنَأَلْم َتَر َأنهُه،114َوالشهَعَراُء َيتهِبُعُهُم ال َغاُووَن: )تعالى

  [   116:114/  الشعراء ( ]َيف َعلَّوَن
 : ومنه الهجاء بغير حَ

  : إن أعظم النااس عناد اهلل فرياة    : قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح ابن ماجة)
  .  زنى أمهلرجل هاجى رجال فهجا القبيلة بأسرها و رجل انتفى من أبيه و 

  حكم الشعر:  
مما ُيجدر ذكره في هذا المقام أن الشعر ليس كله مذموم وال محرم بل هو بمنزلة الكالم حسنه 

 كحسن الكالم وقبيحه كقبيح الكالم بنص السنة الصحيحة
الشعر بمنزلة الكالم فحسانه كحسان     :قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح الجامع )

  .  كقبيح الكالم الكالم و قبيحه
 أوالت النوا الجائز منه : 

 هو ما يكون فيه مدٌح لإلسالم والمسلمين ونصر  الحَ وأهله ، وعليه تحمل األحاديث اآلتية 
 . إن من الشعِر حكمة : قال  أن النبي ( حديث أبي ابن كعب في الصحيحين)

 .وقد يكون الشعر من الجهاد باللسان 
جاهدوا المشركين بأموالكم : قال  أن النبي ( والترمذيي داوود أبحديث أنس في صحيحي )

 .  وأيديكم وألسنتكم 
دخل  مكة في عمر  القضاء وعباد   أن النبي ( حديث أنس في صحيحي الترمذي والنسائي)

 اهلل بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول 
 يله الياوَم نضاربكم علي تناااز  خلوا بناي الكفاااااِر عن سابيله 
 وياذهُل الخلياُل عن خليلااااه  ضااربات َيِزيُل الهااَم عن َمِقياااله

! تقاول الشاعر    لوفي حرم اهلل عز وج بين يدي رسول اهلل ! رواحة  نيا اب: فقال عمر  
 . فلهي أسرُا فيهم من نضح الننبل  رخلِّ عنه يا عم:  فقال النبي 
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تنبيه : ود يجب على طالب العلم أن يراعي فيه أن ال يشغل هذا النوا من الشعر المحم
وقته كله أو معظمه  بحيث يشغله عن الكتاب والسنة والعلوم الشرعية ،   فلو حصال ذلاك   

 .لكان محرمات 
حتى يريه  ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحات  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

  .  خير له من أن يمتلئ شعرا
عبمر باالمتالء ، فنبه أنك أيها اننسان لو ملئت جوفك قيحاات   أن النبي : من الحديث  الشاهد

 . خيٌر لك من أن تمأله شعرات ، وعلى هذا فيؤخذ من الشعر بقدر الحاجة فقط 
 ثانيات النوا المحرم : 

يحمل قولاه  وهو ما كان فيه مدٌح بالباطل أو ذُم قوٍم بالباطل أو قول زوٍر أو بهتان ،  وعليه 
َوَأنهُهْم َيقَّولَّاوَن َماا اَل   ،َأَلْم َتَر َأنهُهْم ِفي كَّّل َواٍد َيِهيُموَن،114َوالشهَعَراُء َيتهِبُعُهُم ال َغاُووَن: )تعالى

  [   116:114/  الشعراء ( ]َيف َعلَّوَن
 : ومنه الهجاء بغير حَ

  : س عناد اهلل فرياة   إن أعظم الناا : قال  أن النبي ( حديث عائشة في صحيح ابن ماجة)
  .  لرجل هاجى رجال فهجا القبيلة بأسرها و رجل انتفى من أبيه و زنى أمه

 التخالي عن رذيلة الغيبة: 
َواَل َيغ َتب ّبْعُضكَّم َبْعضات َأُيِحّب َأَحُدكَّْم َأن َيْأكََّل َلْحَم َأِخيِه َمْيتات َفَكِرْهتَُّموُه َواتهقَّوا  اللهاَه  : )قال تعالى

  [11 /الحجرات ( ]اللهَه َتّواٌب ّرِحيٌمْإّن 
قالوا اهلل ورسوله  ؟ أتدرون ما الغيبة : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

إن كان فيه  : ، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال  ذكرك أخاك بما يكره :قال . أعلم 
  .  ما تقول فقد اغتبته و إن لم يكن فيه فقد بهته

حبَك من صفية كذا وكذا  قالت قلت للنبي ( والترمذي أبي داوود حديث عائشة في صحيحي )
 . لقد قلِت كلمةت لو ُمِزَجت  بماء البحر لمزجته : فقال  –تعني قصير   –
أي خالطته مخالطةت شديد ت يتغير بها طعمه أو ريحه لشد  نتنهاا وقبحهاا ،   : معنى مزجته *

 .وهذا من الزجر 
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االستطالة في ِعرل أربى الربا : قال  أن النبي ( ديث سعيد ابن زيد في صحيح أبي داودح)
 .المسلم بغير حَ 

يا معشر من امن بلساانه و لام   : قال  أن النبي ( أبي داوود حديث أبي برز  في صحيح )
م يتباع اهلل  ، فمن اتبع عوراتهال تغتابوا المسلمين و ال تتبعوا عوراتهم   ! يدخل انيمان قلبه 

 . عورته ، ومن يتبع اهلل عورته يفضحه في بيته 
تنبيه :     في الحديث تحذير من الغيبة والوعيد لمن يتبع عاورات المسالمين وكساف

 .مساويهم أن يتبع اهلل عورته ويكشف مساويه على قاعد  الجزاء من جنس العمل 
بي ربي عز و جل مررت بقوم لما عرج : قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح أبي داود)

  : قاال    ؟ من هؤالء يا جبريل   : لهم أظفار من نحاس يخمشون وجههم و صدورهم فقلت 
  .  هؤالء الذين يأكلون لحوم الناس و يقعون في أعراضهم

 يخدشون: معنى يخمشون 
كلاة  من أكل برجل مسلم أ: قال  أن النبي ( حديث المستورد ابن شداد في صحيح أبي داود)

فين اهلل يطعمه مثلها من جهنم و من اكتسى برجل مسلم ثوبا فين اهلل يكسوه مثله من جهنم و 
  .  من قام برجل مسلم مقام سمعة و رياء فين اهلل يقوم به مقام سمعة و رياء يوم القيامة

ما يصنع من سمع غيبة أخيه ؟ 
ن عرل أخيه رد اهلل عن وجهه ع من ردم  :قال  أن النبي ( حديث أبي في صحيح الترمذي)

  .  النار يوم القيامة

من ذب عان عارل أخياه    ؟: قال  أن النبي ( حديث أسماء بنت يزيد في صحيح الجامع)
  .  بالغيبة كان حقا على اهلل أن يعتقه من النار

ما من امرئ يخذل امرءا مسالما فاي   :قال  أن النبي ( أبي داوود حديث جابر في صحيح )
ص فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمته إال خذله اهلل تعالى في موطن يحب فيه موطن ينتق

نصرته و ما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمتاه  
  .  إال نصره اهلل في موطن يحب فيه نصرته

األمور التي يجوز فيها الغيبة:  
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غيبة لغرٍل صحيٍح شرعي ال يمكن الوصول إليه إال بها تباح ال: قال النووي رحمه اهلل تعالى 
 : ، وهي ستة أسباب 

فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له والية  أو قدر  : التظلم ( 1)
 . على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فالٌن بكذا 

رسول اهلل إن أبا سفيان رجال  هند بنت عتبة يا قالت : قالت (  حديث عائشة في الصحيحين )
شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم فقال خاذي ماا يكفياك    

  وولدك بالمعروف 
االستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فالن يعمل ( 1) 

 . كذا فازجره عنه أو نحو ذلك 
خرجنا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في سافر  : قال ( في الصحيحين  حديث زيد ابن أرقم) 

ال تنفقوا على من عند رسول اهلل حتى } أصاب الناس فيه شد  فقال عبد اهلل بن أبي ألصحابه 
فأتيت النباي  {  لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل } من حوله وقال {  ينفضوا 

رته فأرسل إلى عبد اهلل بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعال قاالوا   صلى اهلل عليه وسلم فأخب
كذب زيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوا شد  حتى أنازل اهلل عاز   

فدعاهم النبي صلى اهلل عليه وسلم ليساتغفر لهام   { إذا جاءك المنافقون } وجل تصديقي في 
  فلووا رؤوسهم

أن يقول للمفتي ظلمني فالن بكذا ، فهل له ذلك وما الطريَ في دفع ظلماه  ب: االستفتاء ( 3) 
 . عني 

هند بنت عتبة يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجال  قالت : قالت (  حديث عائشة في الصحيحين )
شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم فقال خاذي ماا يكفياك    

  وولدك بالمعروف 
منها جارح المجاروحين مان    : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه  (4) 

ومنها المشاور  في مصاهر  إنسان أو . الروا  والشهود وذلك جائٌز بيجماا المسلمين للحاجة 
مشاركته أو معاملته أو مجاورته أو غير ذلك ، ويجب على المشاور أن ال يخفي حاله بل يذكر 

 بنية النصيحة ألن المستشار مؤتمن بنص السنة الصحيحة المساوئ التي فيه 

 . المستشار مؤتمن : قال    أن النبي ( أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيح )
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ومنها إذا رأى متفقهات يتردد على مبتدا أو فاسَ يأخذ عنه العلم فعليه أن ينصحه ببيان حاله 
م بها على وجهها لعادم أهليتاه أو لفساقه    ومنها أن يكون له والية ال يقو. قاصدا النصيحة 

 فيذكره لمن له عليه والية ليستدل به على حاله فال يغتر به ويلزم االستقامة  
قالت استأذن رجل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ( حديث عائشة في الصحيحين ) 

قلت يا رساول اهلل قلات   ائذنوا له بئس أخو العشير  أو بن العشير  فلما دخل أالن له الكالم 
الذي قلت ثم ألنت له الكالم قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء 

 .  فحشه
أن يكون مجاهرات بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به وال يجوز بغيره إال بسابب  ( 5) 

 .اخر 
فقلت   إن معاوية بن أبي   بي أتيت الن: قالت ( حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم ) 

أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه وأماا      فقال رسول اهلل  يسفيان وأبا جهم خطبا ن
 . معاوية فصعلوك ال مال له 

فيذا كان معروفات بلقب كاألعمش واألعرج والقصير واألعمى ونحوهاا جااز   : التعريف ( 6) 
 . كن تعريفه بغيرها كان أولى تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصات ولو أم

 التخلي عن رذيلة النميمة: 
 (11،11/القلم ( ]ّمنهاٍا لهل َخْيِر ُمْعَتٍد َأِثيٍمَهّماٍز ّمشهآِء ِبَنِميٍم، : )قال تعالى

 . ال يدخل الجنة قتنات: قال  أن النبي  ( حديث حذيفة في الصحيحين )
 أي نممام : معنى قتات *
مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم بقبارين فقاال    : قال( الصحيحين حديث ابن عباس في )
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان ال يستتر من البول وأما اآلخر فكان يمشي "

 " بالنميمة
أال أنبئكم ما الَعَضةَّ ؟ هاي النميماةَّ   : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم )

 . الناس  القالةَّ بين
التخلي عن رذيلة ذي الوجهين : 
تجد من شرار الناس يوم القيامة عند اهلل : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 . ذا الوجهين الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 
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من كان له وجهان في الدنيا كان قال  أن النبي ( حديث عمار ابن ياسر في صحيح أبي داود)
  .  ه يوم القيامة لسانان من نارل
قال ال ينبغي لذي الوجهين أن يكاون   أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح األدب المفرد)

 . أمينات 
االحتراز من فحش القول وبذاء  اللسان : 
لم يكن فاحشا وال متفحشا وقال قال رسول قال ( حديث عبد اهلل ابن عمرو في صحيح البخاري)

 . اهلل عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا اهلل صلى 
قالت استأذن رجل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ( حديث عائشة في الصحيحين )  

ائذنوا له بئس أخو العشير  أو بن العشير  فلما دخل أالن له الكالم قلت يا رساول اهلل قلات   
الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء الذي قلت ثم ألنت له الكالم قال أي عائشة إن شر 

 .   فحشه
ليس المؤمن بالطعان و ال اللعان و : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح الترمذي)

   . ال الفاحش و ال البذيء 
التخلي عن رزيلة الغضب : 

فردد مرارات . قال ال تغضب . أوصني  أن رجالت قال للنبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
 . ال تغضب : قال 

 .قال ال تغضب ولك الجنة  أن النبي ( حديث أبي الدرداء في صحيح الجامع)
إنماا الشاديد    و رعةليس الشديد بالُص :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

  .  الذي يملك نفسه عند الغضب

من كظم غيظاا و  : قال  ن النبي أ( والترمذيأبي داوود حديث معاذ ابن أنس في صحيحي )
  .  هو قادر على أن ُين ِفَذه دعاه اهلل على رءوس الخالئَ حتى يخيره من الحور ما شاء

تنبيه :    أن كظم الغيظ يمكن اكتسابه بترويل النفس فال ينبغي لإلنساان أن يساتوطئ
ن يتاَ الشار ُيَوقناه    العجز وال أن يقول أنني ُجبلت على ذلك فينه من يتحرى الخير ُيعطه وم

 بنص السنة الصحيحة
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إنما العلام باالتعلم و إنماا الحلام     : قال  أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
  .  بالتحلم و من يتحر الخير يعطه و من يتَ الشر ُيّوقنه

 كيفية عالج الغضب: 

 هناك عد  أدوية نافعة  بيذن اهلل تعالى لعالج الغضب منها : 
َوْإماه َيَنَزَغنهَك ِمَن الشهْيَطاِن َنْزغ  َفاْساَتِعذ   : )تعالىاالستعاذ  باهلل من الشيطان الرجيم لقوله ( 1)

  [100: اآلية -األعراف : سور ( ]ِباللهِه ْإنهُه َسِميٌع َعِليٌم

ونحن عنده جلوس  استب رجالن عند النبي : قال ( حديث سليمان بن صرد في الصحيحين )
إني ألعلم كلمة لو قالها لذهب :    ا يسب صاحبه مغضبمات قد احمر وجهه فقال النبي وأحدهم

   .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  : عنه ما يجد لو قال 
 : تغيير الحالة التي كان عليها الغضبان ( 1)

 إذا غضب أحدكم و هاو :قال  أن النبي  ( والترمذيأبي داوود حديث أبي ذٍر في صحيحي )
  .  قائم فليجلس فين ذهب عنه الغضب و إال فليضطجع

 : استحضار ما ورد في ثواب كظم الغيظ ( 3)
من كظام   :قال  أن النبي  ( والترمذيأبي داوود حديث معاذ بن أنس الُجَهنِّي في صحيحي )

غيظا و هو قادر على أن ينفذه دعاه اهلل على رءوس الخالئَ حتى يخيره من الحاور العاين   
 . جه منها ما شاءيزو

 :أن يسكت  (4)
   . إذا غضب أحدكم فليسكت  :قال  أن النبي  ( حديث ابن عباس في صحيح الجامع)
(5 )   َِ أن ُيروِّل نفسه على الحلم واألنا  وكظم الغيظ فينه من يتحرى الخير يعطه ومان يتا

 . الشر ُيَوقنه 

نما العلم بالتعلم و إنما الحلم بالتحلم إ: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
  .  و من يتحر الخير يعطه و من يتَ الشر يوقه

 يستحب الغضب إذا انتهكت حرمات اهلل تعالى ألن ذلك من تعظيم حرمات اهلل تعالى: 
  [30: اآلية - الحج: سور ( ]َذْلَك َوَمن ُيَعظهْم ُحُرَماِت اللهِه َفُهَو َخْيٌر لهُه ِعنَد َرّبِه: )قال تعالى
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قال ،قال رجل يا رسول اهلل ال أكاد أدرك الصال  ( حديث أبي مسعوٍد األنصاري في الصحيحين)
مما يطوِّل بنا فالن فما رأيت رسول اهلل أشد غضبات من يومئٍذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون 

 . فمن صلى بالناس فليخفف فين فيهم المريل والضعيف وذا الحاجة 
بين أمرين إال اختار أيسارهما   ما خير رسول اهلل   : قالت ( عائشة في الصحيحين  حديث)

لنفسه إال أن تنتهك  ما لم يكن إثمات فين كان إثمات كان أبعد الناس عنه ، وما انتقم رسول اهلل 
 . ها  حرمات اهلل فينتقم هلل ب

 التخلي عن رذيلة السباب: 
 .سباب المسلم فسوَ وقتاله كفر : قال  النبي  أن( حديث ابن مسعود في الصحيحين)
المستبان ما قاال فعلى البادئ منهماا  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

  .  ما  يعتِد المظلوم
أي إثم السباب الواقع بيت االثناين يقاع علاى    (  فعلى البادئ منهما ما  يعتِد المظلوم) معنى 

 . تجاوز المظلوم قدر االنتصار البادئ منهم ما لم ي
إذا سبمك رجٌل بما يعلم منك فال تسابه  :قال  أن النبي (  حديث ابن عمر في صحيح الجامع)

   . بما تعلم منه فيكون أجر ذلك لك و وباله عليه 
الديك سب النهي عن : 
يوقظ للصال  ال تسبوا الديك فينه :قال  أن النبي ( حديث زيد ابن خالد في صحيح أبي داود)
 .   
 سب الشيطانالنهي عن : 
ال تسبوا الشيطان و تعوذوا بااهلل  :   قال  أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)

   . من شره 
ال تقل تعس الشيطان فيناه يعظام   :قال  أن النبي ( حديث أبي المليح في صحيح أبي داود)

باسم اهلل فينك إذا قلات ذلاك     : ه و لكن قل بقوتي صرعت  : حتى يصير مثل البيت و يقول 
   . تصاغر حتى يصير مثل الذباب 

التخلي عن افة التكلم فيما ال يعنيه : 
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من حسن إسالِم المرء : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة)
 . تركَُّه ما ال يعنيه 

التخلي عن افة كثر  المزاح : 
تنبيه : وز لإلنسان أن يمزح إن لم يكن كثيرات بشرط أن يكون مزحه صدقات فين فياه  يج

 . إجمامات للقلوب وتفريجات للكروب 
إني ال أقاول إال  : قالوا يا رسول اهلل إنك تداعبنا قال ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي) 

 . حقات 
للاذي   ويالٌ :قاال   بي أن الن( حديث معاوية ابن حيد  في صحيحي أبي داوود والترمذي ) 
  .   له له ويٌل ليضحك به القوم ويٌل فيكذُب ثَّدَِّحُي
تنبيه :  ومما يجب اجتنابه في المزح أن ال يأخذ متاا أخيه على سبيل المزاح ، وكذلك

 .يحرم عليه أن يروِّا أخيه على سبيل المزح 
قال ال يأخذ أحدكم متاا   أن النبي( حديث يزيد ابن سعيد في صحيحي أبي داوود والترمذي )

   . أخيه  العبات و ال جادات و من أخذ عصا أخيه فليُردمها  
ال يحاُل لمسالٍم أن   : قال  أن النبي ( حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى في صحيح أبي داود)

 . ُيروَِّا مسلمات 
 التخلي عن رذيلة شهاد  الزور: 

 [ 30: اآلية -الحج : سور ( ]َن األْوَثاِن َواْجَتِنُبوا  َقْوَل الّزوِرَفاْجَتِنُبوا  الّرْجَس ِم: )قال تعالى
: اآلياة  -الفرقان : سور ( ]َوالهِذيَن اَل َيش َهُدوَن الّزوَر َوْإَذا َمّروا  ِباللهغ ِو َمّروا ِكرامات: )قال تعالى

01 ] 
بااهلل و   كائر انشارا أال أنبئكم بأكبر الكب: قال  أن النبي ( حديث أبي بكر  في الصحيحين)

فماا زال يكررهاا    وشهاد  الزور    الزور لعقوَ الوالدين ، وكان متكئات فجلس فقال أال وقو
 . حتى قلنا ليته سكت 

 حفظ اللسان من قذف المحصنات والعياذ باهلل: 
َجل اَد ت َوَلاا    َفاْجِلُدوُهْم َثَمااِنينَ  اءشََّهَد َوالنِذيَن َيْرُموَن ال ُمْحَصَناِت ثَّمم َلْم َيْأتَّوا ِبَأْرَبَعِة)قال تعالى 

 النِذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذْلَك َوَأْصَلُحوا َفاْينم اللناهَ   ْإلنا ،ال َفاِسقَّوَن  َتق َبلَّوا َلُهْم َشَهاَد ت َأَبًدا َوُأْوَلْئَك ُهُم
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َأْرَباُع   َفَشاَهاَد َّ َأَحاِدِهمْ   َأنفَُّسُهْم ُهْم شََّهَداء ْإلناَيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيكَّن لن َوالنِذيَن ،رمِحيٌم  َغفَّوٌر
 { 6:4من : النور } ( َشَهاَداٍت ِباللنِه ْإننُه َلِمَن الصماِدِقيَن 

َوَلُهاْم   ِفي الادُّن َيا َوال اآِخَر ِ   ال ُمْؤِمَناِت لَِّعنَّوا ْإنم النِذيَن َيْرُموَن ال ُمْحَصَناِت ال َغاِفَلاِت)و قال تعالى 
، 13: الناور  } (  َيْعَملَّوَن َعَلْيِهْم َأل ِسَنتَُّهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجلَُّهم ِبَما َكانَّوا َيْوَم َتش َهُد، َعَذاٌب َعِظيٌم 

14} 

قاالوا ياا     : اجتنبوا السبع الموبقات : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين) 
الشرك باهلل و السحر و قتل النفس التي حرم اهلل إال بالحَ و أكل :  رسول اهلل وما هنم ؟ قال 

   . الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات الغافالت المؤمنات 
التخلي عن الجدال العقيم : 
   . األلدُّ الَخِصم   : أبغل الرجال إلى اهلل : قال  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)
ما ضل قوم بعد هدى :قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ))

   . كانوا عليه إال أوتوا الجدل 
أنا زعيم بيت في ربل الجنة لمان  :قال  أن النبي ( حديث أبي أمامة في صحيح أبي داود)

إن كان مازحاا  ، و  ترك المراء و إن كان محقا  ، و بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب و 
   . بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه 

 التخلي عن شهو  الخصومة: 
َوِمَن  النناِس َمن ُيْعِجُبَك َقْولَُّه ِفي ال َحَياِ  الدُّن َيا َوُيش ِهُد اللهَه َعَلى َما ِفي َقل ِبِه َوُهاَو  )  قال تعالى 

اأَلْرِل ْلُيف ِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك ال َحْرَث َوالننْساَل َواللهاُه اَل ُيِحابُّ    َأَلدُّ ال ِخَصاِم ، َوْإَذا َتَولنى َسَعى ِفي 
َِ اللهَه َأَخَذت ُه ال ِعزم َّْ اْنث اِم َفَحْساُبُه َجَهاننُم َوَلِباْئَس ال ِمَهااُد       البقار   }الَفَساَد ، َوْإَذا ِقيَل َلُه اتن

106:104 } 
   . األلدُّ الَخِصم   : أبغل الرجال إلى اهلل : قال  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)

 شديد الخصومة : شديد اللدود  أي الجدال معنى الَخِصم : معنى األلدُّ 
تنبيه :     ويجب على المسلم أن يتجنب الخصومة بينه وبين أخيه ألن هاذا هاو هادف

بعة تترى من غيار انفصاال   ، فالشيطان عليه لعائن اهلل المتتا الشيطان وبغيته عليه لعنة اهلل
 .  ُيَحرِّش بين الناس ويوقع بينهم الخصومات والعياذ باهلل 
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إن الشيطان أيس أن يعبده المصالون فاي   : قال  أن النبي ( حديث جابر في صحيح مسلم)
 . جزير  العرب وركن في التحريش بينهم 

 أي يأس : معنى أيس 
 حفظ اللسان من الحلف بغير اهلل: 
 . من كان حالفات فليحلف باهلل أو ليصمت : قال  أن النبي ( عمر  في الصحيحين حديث ابن)
من حلف بغير اهلل فقد : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث ابن عمر  في صحيحي )

 . أشرك 
 حفظ اللسان عن الحلف باألمانة: 
 . حلف باألمانة فليس منا من :  قال : قال  أن النبي ( حديث بريد   في صحيح أبي داود)
حفظ اللسان عن الحلف بالالت والعزى : 
من حلف بالالت والعزى فليقر ال إلاه إال  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 . اهلل ، ومن قال لصاحبه تعاَل أقامرك فليتصدَ 
لف فقال إني بارٌئ  من ح: قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث بريد  في صحيحي ) 

 . فين كان كاذبات فهو كما قال ، وإن كان صادقات فلن يرجع إلى انسالم سالمات ! من انسالم 
حفظ اللسان عن الحلف باهلل كذبات : 
إن اهلل أذن لي أن أحدث عن ديك قد : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)

فيارد    ! سبحانك ما أعظمك   : ت العرش و هو يقول ة تحمرقت رجاله األرل و عنقه مثنيِّ
   . ال يعلم ذلك من حلف بي كاذبا   : عليه 
حفظ اللسان عن اليمين الغموس : 
انشراك بااهلل و    : الكبائر : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل ابن عمرو في صحيح البخاري)

   . عقوَ الوالدين و قتل النفس و اليمين الغموس 
من اقتطع حَ امرئ مسلم بيمينه فقد : قال  أن النبي ( يث أبي أمامة في صحيح مسلم حد)

   . أوجب اهلل له النار و حرم عليه الجنة و إن كان قضيبا من أراك 
 حفظ اللسان من المدح المذموم: 
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: فقاال   أثنى رجٌل على رجٍل عند النباي  : قال (     حديث أبي موسى في الصحيحين)    
  : من كان منكم مادحا أخاه ال محالة فليقل :  قطعت عنَ صاحبك ، مرارات ، ثم قال   ! ك ويل

   . أْحِسُب فالنا و اهلل حسيبه و ال أزكي على اهلل أحدا أحِسبه كذا و كذا إن كان يعلم ذلك منه 
 إذا رأيتم المداحين فااحثوا فاي وجههام   : قال  أن النبي ( حديث المقداد في صحيح مسلم)

 . التراب 
 . إياكم والتمادَح فينه الذبح : قال  أن النبي ( حديث معاوية في صحيح ابن ماجة)
 المدححكم : 

 : المسألة على التفصيل اآلتي 
إذا كان المدح فيه مبالغة أو كان الممدوح ممن ُيخشى عليه الُعجب كَّاِرره مْدُحاه فاي    :أوالت 

 : ث اآلتية وجهه كراهةت شديد ت وعليه تَّحمُل األحادي
: فقاال   أثنى رجٌل على رجٍل عند النباي  : قال (     حديث أبي موسى في الصحيحين)    

  : من كان منكم مادحا أخاه ال محالة فليقل :  قطعت عنَ صاحبك ، مرارات ، ثم قال   ! ويلك 
   . لم ذلك منه أْحِسُب فالنا و اهلل حسيبه و ال أزكي على اهلل أحدا أحِسبه كذا و كذا إن كان يع

إذا رأيتم المداحين فااحثوا فاي وجههام    : قال  أن النبي ( حديث المقداد في صحيح مسلم)
 . التراب 

 . إياكم والتمادَح فينه الذبح : قال  أن النبي ( حديث معاوية في صحيح ابن ماجة)
ينه يجوز مدحاه  إذا كان الممدوح ال ُيخاف عليه العجب وال يخشى عليه من االغترار ف: ثانيات 

بعل السلف ، وعلياه تَّحماُل    لمع عدم المبالغة ألنه من عرف نفسه لم يضره المدح كما قا
 :األحاديث اآلتية 

نعم الرجل أبو بكر ، نعم الرجال  :  قال  أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي)
 . عمر نعم الرجل أبو ُعبيد  

و الذي نفسي بيده ماا    ! إيه يا ابن الخطاب :قال  أن النبي (  حديث سعد في الصحيحين)
   .اخرلقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا 

 . إن الشيطان ليخافَّ منك يا عمر :  قال  أن النبي (  حديث بريد  في صحيح الترمذي)
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تنبيه :  اللهم ال تؤاخذني بما يقولون واغفار لاي ماا    : ويستحب لمن ُزِكَي أن يقول
 . ون يقول

إذا ُزِكَي  قال كان الرجل من أصحاب النبي ( حديث عدي ابن َأْرطأ  في صحيح األدب المفرد)
 .اللهم ال تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما يقولون : قال 
 حفظ اللسان من اللعن: 
 . لعن المؤمن كقتله : قال  أن النبي (  حديث ثابت بن الضحاك  في الصحيحين) 
ال يكون اللعانون شفعاء و ال شهداء : قال  أن النبي (  درداء في صحيح مسلمحديث أبي ال)

  . يوم القيامة 
ليس المؤمن بالطعان و ال اللعان و : قال  أن النبي ( حديث ابن مسعود في صحيح الترمذي)

   . ال الفاحش و ال البذيء 
في بعال أسافاره ،    قال بينما رسول اهلل (   حديث عمران ابن حصين في صحيح مسلم)

خاذوا ماا   : فقال  وامرأ   من األنصار على ناقٍة ، فضِجرت فلعنتها ، فسمع ذلك رسول اهلل 
 . عليها ودعوها فينها ملعونة 

تنبيه :  يجوز لعن أصحاب المعاصي والكفار عمومات بدون تعيين أحٍد بعينه 
 [ 11: اآلية -هود : سور ] (َأاَل َلْعَنةَّ اللهِه َعَلى الظهاْلِميَن: )قال تعالى 
لعن اهلل من لعن والديه و لعن اهلل من ذباح  : قال  أن النبي (  حديث علي في صحيح مسلم)

   . لغير اهلل و لعن اهلل من اوى محدثا و لعن اهلل من غير منار األرل 
ور  لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا من قبا : قال  أن النبي ( حديث عائشة في الصحيحين)

 . أنبيائهم مساجد 
لعن اهلل اكل الرباا و موكلاه و كاتباه  و    : قال  أن النبي (  حديث جابر في صحيح مسلم)

   . شاهديه  وقال هم فيه سواء 
 الوعد إخالفحفظ اللسان من : 
إذا حدث كذب و إذا   : اية المنافَ ثالث قال   أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

    . إذا ائتمن خان  وعد أخلف و
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أربع من كن فيه كاان منافقاا     :قال   أن النبي ( حديث عبد اهلل ابن عمرو في الصحيحين)
إذا ائتمن خان   : خالصا و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاَ حتى يدعها 

   . و إذا حدث كذب و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر 
والعياذ باهلل التخلي عن رزيلة الكبر : 

ِتل َك الّداُر ااَلِخَر َّ َنْجَعلََّها ْللهِذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعلَّّوات ِفاي األْرِل َواَل َفَساادات َوال َعاِقَباةَّ    : )قال تعالى
  [13: اآلية -القصص : سور ( ]ْلل ُمتهِقيَن

َرحات ْإّن اللهَه اَل ُيِحاّب كَّاّل ُمخ َتااٍل    َواَل تََّصّعْر َخّدَك ْللنهاِس َواَل َتْمِش ِفي األْرِل َم: )قال تعالىو
  [11: اآلية -لقمان : سور ( ]َفخَّوٍر

ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال :قال  أن النبي (  حديث ابن مسعود  في صحيح مسلم)
إن اهلل   : ه حسنا و نعله حسنة قاال  إن الرجل يحب أن يكون ثوُب  :  فقال رجل  من كبر ذرٍ 

َِ و غمطَّ الناس ب الجمال الكبر جميل يح     . َبَطُر الح
 َِ  التكبر على الحَ وعدم قبوله : َبَطُر الح

 احتقارهم وازدرائهم : الناس  غمطَّ
ال ينظر اهلل يوم القيامة إلى من جر إزاره :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
  . را َطَب
ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة و ال  :قال  النبي  أن(  في صحيح مسلم   حديث أبي هرير  )

   . شيخ زان و ملك كذاب و عائل مستكبر   : يزكيهم و ال ينظر إليهم و لهم عذاب أليم 
العاُز إزاري  : قاال اهلل تعاالى   : قاال   أن النبي (  في صحيح مسلم   حديث أبي هرير  )

 . والكبرياُء ردائي فمن نازعني عذبته 
تراز من رذيلة العجب والعياذ باهللاالح : 
بينما رجل يمشي في حلٍة تَّْعِجْبه نف ُساه      : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

ُمرمِجٌل رأَسه يختاُل في ِمش يته  إذ خسف اهلل به األرل فهو يتَجل َجُل فاي األرل  إلاى ياوم    
                                      . القيامة 

خشية اهلل تعالى في   : ثالث منجيات : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)
  : السر و العالنية و العدل في الرضا و الغضب و القصد في الفقر و الغنى و ثالث مهلكاات  

   . هوى متبع و شح مطاا و إعجاب المرء بنفسه 
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من سرمه أن يتمثال لاه   : قال  أن النبي ( مذيوالترأبي داوود حديث معاوية في صحيحي )
 . الرجال قيامات ، فليتبوأ مقعده من النار 

التخلي من رذيلة البخل والعياذ باهلل : 

: اآلية -الليل : سور ( ]َفَسنََّيّسُرُه ْلل ُعْسَرَى،َوَكذهَب ِبال ُحْسَنَى ،َوَأّما َمن َبِخَل َواْسَتغ َنَى: )قال تعالى
10]  
ََ شَّّح َنف ِسِه َفُأْوَلَاْئَك ُهُم ال ُمف ِلُحوَن: )عالىقال ت و   [16: اآلية -التغابن : سور ( ]َوَمن ُيو
اتقوا الظلم فين الظلم ظلمات يوم القياماة و   : قال أن النبي ( حديث جابر في صحيح مسلم)

ا اتقوا الشح فين الشح أهلك من كان قبلكم و حملهام علاى أن سافكوا دمااءهم و اساتحلو     
 محارمهم

ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكاان    : قال أن النبي ( في الصحيحينحديث أبي هرير  )
  .  اللهم أعط ممسكا تلفا  : اللهم أعط منفقا خلفا و يقول اآلخر   : ينزالن فيقول أحدهما 

في السر خشية اهلل تعالى   : ثالث منجيات  : قال أن النبي ( حديث أنس في صحيح الجامع)
هاوى    : و العالنية و العدل في الرضا و الغضب و القصد في الفقر و الغنى و ثالث مهلكات 

  .  متبع و شح مطاا و إعجاب المرء بنفسه
ال يجتمع غبار في سبيل اهلل و دخاان  : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجامع)

  .  مان في قلب عبد أبداجهنم في جوف عبد أبدا و ال يجتمع الشح و اني
االحتراز من رذيلة الحرص والطمع : 
رسال في غنم ما ذئبان جائعان ُأ : قال أن النبي (  حديث كعب بن مالك في صحيح الترمذي)

  .  لها من حرص المرء على المال و الشرف لدينه بأفسَد
تنبيه :  من أجل ذلك نهى النبي فيه وعادم   دالقتصاعن  الحرص على المال وأمر با

 وأن الرزَ     ت وحتى تستوفي رزقها و إن أبطأ عنهاولن تماالنكباب عليه واليقين بأن نفسات  
أيها الناس اتقوا اهلل و أجملوا في الطلب  : قال أن النبي ( حديث جابر في صحيح ابن ماجة)

ملوا في الطلب خاذوا  فين نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها و إن أبطأ عنها فاتقوا اهلل و أج
   .  مما حل و دعوا ما حُر

  .  الرزَ أشد طلبا للعبد من أجله : قال أن النبي (   حديث أبي الدرداء في صحيح الجامع)
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من أصابح   : قال أن النبي ( حديث عبيد اهلل ابن محصن في صحيحي الترمذي وابن ماجة)
 . يزت له الدنيا بحذافيرهافكأنما ِح منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه

تنبيه :  ويجوز االستكثار من المال الحالل ما لم ينكب اننسان عليه مع صالح النية من
 . إعطاء حَ اهلل تعالى فيه وصلة الرحم ومساعد  المحتاجين 

ء نعم المال الصالح للمر: قال  أن النبي ( حديث عمرو بن العاص في صحيح األدب المفرد)
 . الصالح 

ال بأس بالغنى لمان اتقاى و   : قال  أن النبي ( حديث يسار بن ُعبيد في صحيح ابن ماجة)
  .  الصحة لمن اتقى خير من الغنى و طيب النفس من النعيم

ْإننَما الادُّن َيا    :قال  أن النبي ( حديث أبي كبشة األنماري في صحيحي الترمذي وابن ماجة )
ا َعْبٍد َرَزَقُه اللنُه َماالت َوِعل مات َفُهَو َيتنِقى ِفيِه َربمُه َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َوَيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّا  أَلْرَبَعِة َنَفٍر

َماالت لي َفَهَذا ِبَأحسِن  ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه ِعل مات َوَلْم َيْرُزق ُه َماالت َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم 
ماات  َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في األجِرَسَواٌء ،  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه َماالت َوَلْم َيْرُزق اُه ِعل  

هاو  ِبَأساوِء   َفُهَو َيخ ِبطَّ في َماْلِه اَل َيتنِقى ِفيِه َربمُه َواَل َيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َواَل َيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّاا ف 
َماالت َواَل ِعل مات َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َماالت َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن  ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل َلْم َيْرُزق ُه اللنُه

 .َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في الوزر َسَواٌء 
 

 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أال إله إال أنت 
 ليكأستغفرك وأتوب إ

 تم بحمد اهلل تعالى ومنته  
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا

  1 
 5 كتاب التوحيد

 5 أول ما يجب أن يتعلمه العبد من دينه التوحيد: باب 
 5 من أنواا التوحيد توحيد الربوبيِة: باب 
 6 من أنواا التوحيد توحيد األلوهية: باب 

 6 حيد األسماء والصفاتمن أنواا التوحيد تو: باب            
 0 أصحاُب التوحيِد يفوزون بخيري الدنيا واآلخرة: باب 

 0  ال يقبُل اهلل تعالى  العمَل إال من الموحدين 
  1أصحاُب التوحيِد يفوزون بشفاعة النبي : باب 

 1 أصحاُب التوحيد ال يخلدون: باب 
 9 تكفيُر الذنوب ألصحاب التوحيد: باب 

َّ اهلل: باب  ََّ العباِد على اهللح  10  على العباِد وح
 10 من التوحيِد أن تشهَد أن عيسى عبُد اهلْل ورسوله: باب 

 10 من حقنَ التوحيَد دخَل الجنَة بغيِر حساب: باب 
 11 أصحاب التوحيد ال ُيَخَلدون في النار: باب 

 11 التطيُر ُينافي التوحيد: باب 
 11 لماذا نخافَّ من الِشْرك: باب 

 11 حكم من تعلَ تميمةت لرفِع البالِء أو دفعه: باب 
 13 حكام الُرَقاى: باب                          

 13 من تبرك بحجٍر أو شجٍر ونحوه: باب 
 14 حكم التِّااَولة

 14 باب ما جاء في الذبِح لغير اهلل
 14 ال ُيذبح بمكان كان ُيذبُح فيه لغيِر اهلل: باب 
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 الصفحة رقم اااااااواالموض
 14 حكام الناذِر لغيِر اللاه: باب 
 15 حكم االستعاذ  بغير اللاه: باب 

 15 حكم دعاء غير اهلل: باب 
 15 حكم االستغاثة بغير اهلل: باب 

 16 جواز التاوساال بانيماِن باهلل وبرسوله: باب 
 10 جواز التاوساال باألعمال الصالحة: باب 

 10 يوم كان حيات التاوساال بدعائه جواز : باب 
 11 الشفاعة: باب 

 11 أوالت الشفاعة العظمى
 19 في استفتاح باب الجنة  ثانيات شفاعة النبي 

 19 في إخراج الموحدين من النار شفاعة النبي :  ثالثاً 
 19 خروج أقواٌم من النار برحمة اهلل بدون شفاعة الشافعين:رابعاً 

 10 في تخفيف عذاب أبي طالب ة النبي شفاع: خامسات
  10أسعد الناس بشفاعة النبي : باب 
 10 هداية التوفيَ بيد اهلل تعالى وحده: باب 

 11 التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب كفر بني ادم  
 11 عبد اهلل عند القبر ما جاء في التغليظ فيمن: باب 

 11 ال تجعلوا قبري عياادات: باب 
  11ال يجوز شدِّ الرحال إلى قبر النبي : باب              
 11 ما جاء في أن بعل هذه األمة يعبُد األوثان: باب 

 13 السحر  باب ما جاء في
 14 من أنواا السحر: باب 

 15 إن العيافة والطْرَ والِطيَرَ  من الجبت  : باب 
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 14 تى كاهناحكم من أ: باب 

 15 حكم النَّشر : باب 
 15 حكم التطير: باب 

 15 حكم االستسقاء بالنجوم: باب 
 16 مقامات انيمان: باب 

 16 إفراد محبة العبودية باهلل سبحانه: باب 
 16 تقديم محبة رسوله على المال والولد والناس أجمعين: باب 

 10 الحب في اهلل أوثَ عرى انيمان: باب 
 10 في الخوف: ٌل فص

 19 في الرجاء: فصٌل 
 31 في الجمع بين الخوف والرجاء: باب 

 31 التوكال على اهلل تعالى: باب 
 33 انيمان نصف صبر ونصف شكر: باب 

 33 ما جاء في الصبر : فصل                         
 34 ما جاء في الشكر: فصل 

 36 د  العبد بعمله الدنيا  ما جاء في الرياء والسمعة وإرا: باب 
 30 في تحريم ما أحل اهلل من أطاا العلماء: باب 

 31 باب كفر النعمة                            
 31 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باهلل

 31 من سب الدهر فقد اذى اهلل تعالى: باب 
 31 ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن: باب 

 39 ي عن سب الريحالنه: باب 
 39 ونحوه التسمي بقاضي القضا : باب 
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 39 احترام أسماء اهلل تعالى وتغيير االسم ألجل ذلك: باب 

 40 ال يقال السالم على اهلل: باب 
 40 ال يقال اللهم اغفر لي إن شئت: باب 

 40 ال يقل عبدي أمتي: باب 
 41 سأل باهللال ُيرد من : باب 

 41 ما جاء في لو: باب 
 41 باب ما جاء في منكري القدر
 43 باب ما جاء في المصورين

 44 (َواْحَفظََّوا  َأْيَماَنكَّْم)باب قوله تعالى 
 45 باب ما جاء في انقسام على اهلل

 45 حماية جناب التوحيد وسد طرَ الشرك: باب 
 46 (اهلل حَ قدره وما قدروا)باب ما جاء في قوله تعالى 

 46 باب أطفال المؤمنين في الجنة
 40 باب ما قيل في أوالد المشركين

 40 ال ُيستشفُع باهلل على خلقه: باب
 41 كتاب العقيد 

 41 باب أركان اإليمان
 49 باب انيمان يزيد وينقص
 49 باب ليس كل مدى   مؤمن
 50 باب تفاضل أهل انيمان

 51 ي ناقص انيمان وتقبل توبته قبل الغرغر الفاسَ الِمل: باب 
 51 العاصي من أهل التوحيد ال يخلد في النار: باب 

 51 الجمع بين النفي وانثبات في وصفه سبحانه
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 53 الجمع بين ُعلَّوه وقَّربه وأزليته وأبديته: باب 

 53 إحاطةَّ علمه بجميع المخلوقات: باب 
 54 إثبات السمع والبصر:  باب
 54 إثبات المشيئة وانراد : باب 

 55 إثبات محبة اهلل ألوليائه على ما يليَ بجالله: باب 
 56 إثبات صفة المغفر  والرحمة هلل تعالى: باب 

 50 إثبات رضا اهلل تعالى وغضبه وكراهيته وسخطه: باب
 50 إثبات الوجه هلل تعالى: باب 
 51 يدين هلل تعالىإثبات ال: باب 
 51 إثبات العينين هلل تعالى: باب 

 59 إن ربكم حيٌي كريم: باب 
 59 إن ربكم حيٌي ستير: باب 
 59 وصف اهلل بالعز : باب 
 60 إثبات صفة القدر : باب 

 60 نفي المثل عن اهلل تعالى: باب                  
 60 نفي الشريك عن اهلل تعالى: باب 

 61 بات ُعلَّو اهلل تعالى على مخلوقاتهإث: باب 
 61 باب استواء اهلل تعالى على عرشه

 61 باب إثبات معية اهلل تعالى
 61 باب إثبات الكالم هلل تعالى
 63 تنزيل القران من اهلل تعالى

 63 إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة
 64 إثبات  نزول اهلل تعالى كل ليلٍة إلى السماء الدنيا



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   566 

 

 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 64 إثبات صفتي الفرح والضحك هلل تعالى

 64 إثبات صفة العجب هلل تعالى
 65 إثبات القدم هلل تعالى

 65 إثبات صفة  القرب هلل تعالى
 65 ما يدخل في انيمان باليوم اآلخر: باب 

 66 في سؤال الملكين: فصل 
 66 في عذاب القبر ونعيمه: فصل

 61 القيامة الكبرى وما يجري فيها: فصل
 61 تعاد األرواح إلى األجساد وُيحشر الناس حفا  عرا  غَّْرال( 1)

 61 :دنو الشمس من الخلَ بمقدار ميل  (2)
 61 : نصُب الموازين( 3)

 69 : األعمال تَّوزن

 69 : صحائف األعمال تَّوزن

 69 : العاِمل َنف ُسه ُيوزن

 00  ننشُر الدواوي( 4) 
 00 : ما عمله اننسان من الحسنات  يكتب في صحائف األعمال

 00 ما همم به اننسان من الحسنات ثم منعه مانع
 01 ما نواه اننسان من الحسنات  يكتب في صحائف األعمال
 01 يكتب في صحائف األعمال من السيئات ما عمله اننسان

 01 حساب الخالئَ( 5)
 01 لمؤمن و محاسبة الكافرالفرَ بين محاسبة ا

 01 أول ما يحاسب عليه العبد من حقوَ الصال 
 01 أول ما يقضي بين الناس في الدماء
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 01 من الناس من يدخل الجنة بال حساب

 03 الحساب اليسير هو العرل ومن نوقش الحساب ُعذهِّب
  : 03 الحول المورود للنبي (  6)

 03 حول موجوٌد اآلنال
 03 لكل نبي حول يرده المؤمنون من أمته

 03 الِصاَراط
 03 ُيضرب الِصراط بين ظهري جهنم

 04 يجوز الناس الصراط على قدر أعمالهم
 04 من جاز الصراط وقف على قنطر  بين الجنة والنار

 04 : لواء الحمد( 1)
 05 انيمان بالجنة والنار

 05 ان اآلنالجنة والنار موجود
 06 يفنيان أبدات الجنة والنار ال

 06 الشفاعة                            
 00 أوالت الشفاعة العظمى

 00 في استفتاح باب الجنة ثانيات شفاعة النبي 
 01 في إخراج الموحدين من النار شفاعة النبي :  ثالثاً 
 01 فاعة الشافعينخروج أقواٌم من النار برحمة اهلل بدون شرابعاً 

 01 في تخفيف عذاب أبي طالب شفاعة النبي :  خامسات 
  01أسعد الناس بشفاعة النبي 

 09 انيمان بالقدر: باب 
 10 أركان انيمان بالقدر األربعة

 10 انيمان بعلم اهلل السابَ القديم األزلي األبدي:  الركن األول
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 10 الثاني انيمان بكتابة علمه األزلي في اللوح المحفوظ الركن

 11 انيمان بمشيئة اهلل النافذ  وقدرته الشاملة: الركن الثالث 
 11 الخلَ:  الركن الرابع

 13 منهج  أهل السنة والجماعة: باب 
 10 كتاب الفقه

 10 كتاب الطهار 
 10 األشياء التي تثبت نجاستها بالدليل

 11 النجاسة بحسب ما جاء الدليل بكيفية تطهيرهاتَّطنهر 
 90 باب المياه
 90 أقسام المياه

 91 ساانن الفطار : باب 
 96 بااب قضااء الحاجاة

 91 االستجمار و االستنجاء: فصل  
 91 بااب اآلناية

 99 بااب الوضاااوء  
 106 المسح على الخَّفين: باب 

 100 المسح على الجوربين
 100 لى العمامةالمسح ع

 101 بااب الغسااال
 115 باب التيمام

 110 بااب الحياال
 110 في االستحاااضة: فصل 

 111 باب النفااس
 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   569 

 

 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 111 كتاب الصال 

 131 وانقامةاألذان : باب 
 130 شروط الصال : باب 

 141 صفاة صال  النبي
 154 أركاان الصاال 

 150 ت الصال واجبا
 151 سنن الصال 

 161 مكروهات الصال 
 165 ما يباح فعله في الصال 

 166 مبطالت الصال 
 160 صال  التطوافضل 
 161 صال  التطوا أنواا

 101 قيام الليل
 110 سنة الوضوء

 111 صال  االستخار  
 111 صال  الكسوف
 119 صال  االستسقاء

 190 حياءالتوسل بدعاء الصالحين األ
 191 سجود التالو : باب 
 195 سجود الشكر: باب 
 195 سجود السهو: باب 
 196 صال  الجماعة :باب 

 100 أحكام انمامة
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 101 صال  أهل األعذار

 111  صال  الجمعة
 113 صال  العيدين
 110 أفضل المساجد

 130 كتاب الجنائز
 130 ي المرل والطبأدب السنة ف

 139 غسل الميت وتكفينه والصال  عليه ودفنه
 160 كتاب الزكا 
 160 حكم الزكا 

 161 منزلة الزكا  في انسالم
 160 األموال التي تجب فيها الزكا            

 101 مصارف الزكا 
 111 زكا  الفطر

 113 صدقة التطوا
 115 كتاب الصيام
 314 كتاب الحج

 341  العمر
 341 كتاب الجهاد
 341 كتاب النكاح

 361 انيالء
 369 الِظَهار

 300 كتاب الطالق
 303 الخَّل ع
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 303 الِعَد أحكام 

 305 انحداد
 306 انستبراء

 306 أحكام الحضانة
 300 كتاب اللعان
 309 كتاب البيوا
 315 باب الربا والصرف

 316 صول والثماربيع األ
 316 باب الَسلم
 310 باب القرل
 319 باب الرهن

 319 الضمان: باب 
 319 الحوالة:باب 

 390 باب الصلح
 390 باب الوكالة
 390 باب الشركة
 391 باب المساقا 
 391 باب انجار 

َِ َباُب  391 السمْب
 391 العارية: باب 

 391 باب الغصب
 393 باب الشفعة

 393 ب الوديعةبا
 



     وَصِحيِح الَجاِمع  الِضَياُء الالِمُع من َصِحْيِح الُكُتِب الِستِة 

            الَفْوت َخاَف  «                           »   َتْوالَم َنَقأْي ْنَم   501 

 

 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 394 باب إحياء الموات

 395 باب اللقطة
 396 باب الوقف

 390 َوالَعِطيمِة الِهَبِة َباُب
 399 كتاب الوصايا
 400 كتاب الفرائل

 401 الِعْتِق ِكَتاُب
 403 كتاب الجنايات
 400 ِكَتاُب الدَِّياِت
 409 باب القسامة

 409 لحدودكتاب ا
 419 َباُب التنْعِزير
 419 باُب ُحك ِم ال ُمْرَتدِّ

 410 كتاب األطعمة
 431 باب األشربة
 434 باُب الذنَكاِ 

 430 َباُب اأُلْضِحَية
 439 َباُب العقيقة
 441 َباُب الصمْيد

 443 ِكَتاُب اأَلْيَماِن
 441 باب النذر
 449 ِكَتاُب الَقَضاِء

 451 لكتاب الفضائ
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 451 باب فضل العلم

 400 تحلياة اللساان بالذكار
 491 تحليااة اللساان بالدعاااء
    499تحلية اللسان بالصال  على النبي 

 500 تحلية اللسان بالكلمة الطيبة وانصالح بين الناس
 501 التحلي بفضيالة الرفاَ

 501 وخفل الجناحالتحلي بفضيلة التواضع 
 501 التحلي بفضيلة الحياء

 503 التحلي بفضيلة الجود والسخاء واننفاَ في وجوه الخير
 504 التحلي بفضيلة انيثار

 505 التحلي بفضيلة المواسا  في الَسَنِة والمجاعة
 505 التحلي بفضيلة إقرال القرل والتجاوز عن المعسر

 505  التحلي بييثار الخمول وعدم الشهر
 506 التحلي بفضيلة مجاهد  النفس والهوى

 506 التحلي بفضيلة بر الوالدين
 501 التحلي بفضيلة صلة الرحم

 509 التحلي بفضيلة انحسان إلى الجار وعدم إيذائه  
 510 التحلي بفضيلة إكرام الضيف

 510 التحلي بآداب الصحبة واألخو  و معاشر  الخلَ
 530 التحلي بآداب اللباس
 530 التحلي بآداب الزينة

 540 التحلي بيقراء السالم على المؤمنين
 541 اداب الساااالم  
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 541 التحلي بشكر المعروف

 541 التخلي عن الرزائل
 541 التخلي عن رذيلة كثر  الكالم

 543 التخلي عن رذيلة التحدث بكل ما سمع  
 543 ذب  التخلي عن الك

 544 جواز المعاريل
 544 التخلي عن الغناء واالحتراز منه

 544 التخلي واالحتراز من الشعر المحرم
 546 التخالي عن رذيلة الغيبة
 549 التخلي عن رذيلة النميمة

 549 التخلي عن رذيلة ذي الوجهين
 550 االحتراز من فحش القول وبذاء  اللسان

 550 التخلي عن رزيلة الغضب
 551 التخلي عن رذيلة السباب

 551 التخلي عن افة التكلم فيما ال يعنيه
 553 التخلي عن افة كثر  المزاح

 553 التخلي عن رذيلة شهاد  الزور
 553 حفظ اللسان من قذف المحصنات والعياذ باهلل

 554 التخلي عن الجدال العقيم
 554 التخلي عن شهو  الخصومة

 555 حلف بغير اهللحفظ اللسان من ال
 555 حفظ اللسان عن الحلف باألمانة

 555 حفظ اللسان عن الحلف بالالت والعزى
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 الصفحة رقم الموضاااااااوا
 555 حفظ اللسان عن الحلف باهلل كذبات
 555 حفظ اللسان عن اليمين الغموس
 555 حفظ اللسان من المدح المذموم

 550 حفظ اللسان من اللعن
 550 لسان من إخالف الوعدحفظ ال

 551 التخلي عن رزيلة الكبر والعياذ باهلل
 551 االحتراز من رذيلة العجب والعياذ باهلل
 559 التخلي من رذيلة البخل والعياذ باهلل
 559 االحتراز من رذيلة الحرص والطمع

 
 

 


